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- er du klar?
MS 270 C - IntelliTech
Årets store motorsavsnyhed fra STIHL med IntelliTech.
En helt nydesignet motorsav som giver dig: 

optimal forbrænding - mindre udslip 
blød og hurtig start - intet "Kick-back" 
udmærket motoracceleration 
øget vridmoment for øget skæreeffekt 
øget driftsikkerhed

50 cm3 - 2,6 kw - 3,5 hk - 5,2 kg

Intmduktionspris 
SPAR 600,-

ms 270 C

nu 4595,-
Forhandlere:

2500 Valby Garta 3630 3824 • 2605 Brøndby Henrik A. Fog a/s 4396 6611 • 2640 Hededehusene J.K. Sliberi aps 4613 8063 • 2750 Ballerup A.R Hjortsø a/s 4497 4077 
• 2920 Charlottenlund Ordrup Værktøjsmagasin 3963 4276 • 2950 Vedbæk Vedbæk G ræs Team 4589 1032 • 2980 Kokkedal FH Auto og Plæneklipper 4828 0612* 
3100 Hornbæk Horneby Plæneklipperservice 4970 0867 • 3200 Helsinge Helsinge M aski nforretning 4879 5122 • 3390 Hundested Grøn Teknik 4798 0706 • 3400 
Hillerød Nordsjællands Maskincenter a/s 4822 2600 • 3400 Hillerød O.Sivertsen a/s 4824 0411 • 3500 Værløse Sølving Skovservice 4448 0937 • 3550 Slangerup 
Jørlunde Maskinforretning a/s 4733 4500 • 3630 Jægerspris Hylleberg Dalby a/s 4752 1095 • 3720 Åkirkeby A.P. Hellisen a/s 5694 7450 • 4000 Roskilde O.Sivertsen 
a/s 4675 5522 • 4100 Ringsted S.M.P. Havemaskiner 5767 0452 • 4180 Sorø Skov & Have 5783 1151 • 4200 Slagelse Skov og Havehuset 5852 4365 • 4241 Vemmelev 
Service-Gården 5174 0128 • 4300 Holbæk Park Skov Have Holbæk 5943 1660 • 4330 Hvalsø Lykke Cykler & Motor aps 4640 8184 • 4400 Kalundborg JA Service 
5951 5358 • 4440 MørkøvT.P. Motorservice 5927 5932 • 4500 Nykøbing Sj. Odsherred Motorsave 5991 1086 • 4622 Havdrup a/s Havdrup Maskinforretning 4618 
5544 • 4632 Bjæverskov SkovboTotalservice 5687 1999 • 4640 Fakse Specialværkstedet 5671 3465 • 4653 Karise Karise Maskinservice aps 5678 8371 • 4700 
Næstved Næstved Maskinservice aps 5572 6022 • 4735 Mern Røstofte Maskinforretning a/s 5598 5099 • 4760 Vordingborg Renova 5537 4550 • 4780 Stege 
Kostervejens Skov- og Haveservice 5581 4215 • 4800 Nykøbing F L.F. Park & Skovservice 5482 0037 • 4800 Nykøbing F FMR Landbrugsmaskiner aps 5485 5822 • 
4900 Nakskov Nakskov Slibecentral 5492 5571 • 4960 Holeby J. Borring Møllers Eftf. 5460 6352 • 5260 Odense S A.R Motorcenter Højby aps 6395 5500 • 5300 
Kerteminde FA. Hindsholm Maskinforretning 6532 2172 • 5450 Otterup O. Søndergaard & Sønner i/s 6485 1102 • 5500 Middelfart Axel Knudsen Maskinforretning 
6440 3366 • 5550 Langeskov HAKO Danmark 6538 1163 • 5560 Årup Grønnemose Maskinforretning a/s 6443 1403 • 5610 Assens Vestfyns Servicecenter a/s 6471 
4510 • 5620 Glamsbjerg A.P. Motorcenter 6472 1372 • 5672 Broby KN-Teknik 6263 2930 • 5700 Svendborg SMK Kortegaard i/s 6221 9445 • 5772 Kværndrup A.P 
Motorcenter 6227 1012 • 5970 Ærøskøbning Dunkær Maskinforretning 6252 1440 • 6000 Kolding Ingvard Madsen aps 7556 5166 • 6070 Christiansfeld Frørup 
Smedie & Maskinforretning 7456 8318 • 6200 Aabenraa H.G. Enemark Aabenraa aps 7462 3944 • 6270 Tønder Brdr. Roost Eftf. k/s 7472 1280 • 6400 Sønderborg 
Thomas Skøtt Landbrugsmaskiner 7448 6666 • 6470 Sydals Finn's Smedie 7440 5366 • 6520 Toftlund MaskincenterToftlund aps 7483 0083 • 6600 Vejen SJTeknik 
7536 1125 • 6740 Bramminge Vejrup Maskincenter a/s 7519 0122 • 6760 Ribe Asgaard Maskiner Skov & Park 7542 4751 • 6800 Varde Vestjydsk Maskinsliberi a/s 
7522 0743 • 6900 Skjern Skjern Plæneklipperservice 9735 2084 • 7190 Billund Buhis Sliberi 7533 1970 • 7300 Jelling Midtjysk Skovservice 7587 2373 • 7400 Herning 
Herning Plæneklipperservice 9712 9111 • 7700 Thisted Havnens Motorservice 9792 2429 • 7741 Frøstrup Byens Auto 9799 1108 • 7830 Vinderup Bjergby 
Motorservice 9745 2277 • 8000 Århus C Elite Plæneklipperservice aps 8615 6301 • 8240 Risskov Aarhus Maskinforretning aps 8617 6277 • 8400 Ebeltoft L P Cykler 
& Maskiner 8634 4777 • 8410 Rønde Rostved Plæneklipperservice 8637 2158 • 8500 Grenå Husqvarna Skov & Have 8632 1688 • 8600 Silkeborg Motorcentrum 8681 
3700 • 8620 Kjellerup Bredsgaard a/s 8688 1600 • 8660 Skanderborg Kjeld Mørup Jensen 8652 1006 • 8700 Horsens Boller Auto 7564 4707 • 8723 Løsning K.S.M. 
Kragelund aps 7589 3711 • 8740 Brædstrup Brædstrup Mini Motor 7575 2895 • 8763 Rask Mølle Peter Borch Nielsen 7567 8223 • 8800 Viborg Sørensen & 
Lynggaard a/s 8662 9200 • 8850 Bjerringbro Bjerringbro Plæneklipperserv. 8668 4452 • 8900 Randers Stihl Motorsave 8640 2688 • 9210 Aalborg SØ Almas 9633 
0300 • 9400 Nørresundby P.J.Skovværktøj 9817 2733 • 9500 Hobro Specialbutikken 9852 1366 • 9560 Hadsund Almas 9652 0300 • 9600 Års Aars Motorservice 
9862 4522 • 9700 Brønderslev Almas 9645 0300 • 9750 Øster-Vrå Øster-Vrå Cykelcenter 9895 1216 • 9800 Hjørring Hjørring Skov- & Havemaskiner 9892 0262

www.stihl.dk info@stihl.dk 
Tlf.: 36 86 05 00 oplyser nærmeste forhandler STIHL:

Forbehold for trykfejl. Priser er incl. moms og gælder tom. 31/12-2002
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466 PEFC ordning klar
En dansk PEFC ordning er nu 
godkendt. Danske skove kan nu 
dokumentere at skovdriften er 
bæredygtig. Et skovdistrikt er 
udvalgt til et pilotprojekt.

470 Mos - et økonomisk 
aktiv
Indsamling af mos kan give 2000- 
6000 kr/ha til skovejeren i hede
plantager på mager jord. Ved hver 
høst fjernes mos på 5-15% af 
bevoksningens areal.

474 Regnskabsoversigt 
2001
De private skoves regnskaber for 
2001. Resultaterne er præget af 
lave priser og vanskelig afsæt
ning. Resultatet af den samlede 
drift er faldet, og i hedeplantager
ne er der et stort underskud.

478 Håndtering af agern
Planteavlsstationen har fået et nyt 
anlæg til behandling af agern mod 
knoldbægersvamp. Opfugtnmg af 
agern før udsåning giver gode 
resultater.

482 Direkte såning af bog
Forsøg med udsåning af bog 
sammen med blade i skov. Målet 
er at forenkle arbejdet med 
såning. Metoden er nok for dyr.

484 Såning af eg og bøg
Forsøg med såning på Nordlange- 
land. Der er afprøvet brug af 
dækafgrøde og af ammetræer. Eg 
lykkes godt, og vårhvede er god 
som dækafgrøde. Naturlig tilgro
ning kan overvejes til skovrejs
ning. Billedet viser tjørn som er 
indsået som undervækst.
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489 Skovfrø i Indonesien

Om et dansk projekt med etable
ring af skovfrøcentre i Indonesien. 
Om centrenes arbejde, bevaring 
af naturskov samt forslag til bedre 
bistandsprojekter Billedet viser en 
planteskole.

494 Hugsten 2001
Hugsten blev på 1,8 mio, m3 Der 
var stor hugst af flis og emballa
getræ af nål - oprydning efter 
stormfaldet - og lav hugst af bøg 
- som følge af dårlig afsætning. 
Tendens over mange år er øget 
hugst af træ til energi.

498 Billigere og bedre 
kulturer
Besøg på Aarestrup Planteskole 
ved Karup. Forslag til besparelser 
på kulturer - plantningssystem 
med jordbearbejdning og plant
ning i ét, eller kontraktavl.

■t♦

502 Stor hornugle igen
Der er nu 25 par af den store 
hornugle i Danmark Ungerne 
mærkes for at følge deres færden 
- se billedet.

504 Marked for piller 
og flis
Svar til HM Skovbrug (Skoven 
9/02). Markedet for træpi I ler og flis 
er stigende. Ny kvalitet af træpiller 
indføres. Brugen af træpiller er sti
gende i udlandet. Foto viser Rød
ding varmeværk der fyres med 
træpiller.

508 Støv fra træpiller
Træpiller afgiver støv under hånd
tering, og det kan give forskellige 
sygdomme.

509 Bøger til salg

510 Flisfyring og skimmel
Skimmelsvampe i flis afgiver spo
rer som kan fremkalde gener i luft
vejene. Forslag til regler for hånd
tering af flis.

512 Digitale orthofotos
Der er taget nye luftfotos over hele 
landet, og de er helt målfaste. 
Luftfotos kan kombineres med
digitale kort,

514 Nye skove beskytter 
grundvand
Nye skove ved København skal 
beskytte kildeområder for grund
vandet. Skovene betales delvist af 
afgifter på vand. Vandværkerne er 
bekymrede over beskyttelsen af 
grundvandet og foreslår en række 
tiltag.

516 Kort nyt
-7 Skovgæster i fare ved skovnings

arbejde i Silkeborg Private skove 
kan opsætte skilte. Dialog med 
MTB’ere på Silkeborg giver gode 
resultater. Ti bud for cyklisters 
optræden aftrykkes

518 Kort nyt
-9 Klimastatistik september. Aktions

plan mod trafikdræbte dyr. Råd i 
Grib skov om at undgå vildtulyk
ker og forholdsregler hvis det sker.
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Skovdyrkere på Fyn
Efter ekstraordinære generalforsamlin
ger den 17. oktober er det nu endeligt 
vedtaget at fusionere de to skovdyrker- 
foreninger på Fyn. Den nye forenings 
første formand blev Torben Bille-Brahe 
fra Fraugdegård ved Odense, mens 
næstformanden blev Mogens Christof
fersen, Haastrup.

Foreningen får kontor på Agrogården 
i Ringe. Skovrider og daglig leder er 
Frands Fraas Nielsen, tidligere Skovdyr- 
kerforeningen Fyn Nord.

Foreningen venter at få en årlig 
omsætning på 70 mio. kr og bliver der
med den største skovdyrkerforening i 
Danmark.

Kilde:Fyns Amts Avis 19.10.02

Novopan
Anders Jensen, Nørager er fra 1. 
november ansat ved Novopan Træindu
stri A-S, Pindstrup som træindkøber.
Han er nyuddannet skov- og landskabs
ingeniør på skovbrugslinien fra juni 
2002 og skal efter en kortere overlap
ning afløse Kurt Hjort Pedersen, der 
efter eget ønske går på pension med 
udgangen af december i år.

Anders Jensen har inden uddannel
sen arbejdet 1 år på Nørlund Savværk. 
Han har under uddannelsen været i 
praktik på Salten Langsø Skovdistrikt, 
Wedellsborg Skovdistrikt og hos Hede
selskabet i Horsens/Odder Skovdistrikt.

Forstplant
Forstplant A/S har fra 1.10.02 indgået i 
et salgssamarbejde med skovfoged 
PC. Gade. Han er 39 år og uddannet 
skovtekniker i 1990. Han har været til
knyttet både privat- og statsskovbrug 
og har senest arbejdet med råtræhan
del, men har også tidligere arbejdet 
med planteskoleplanter.

Med ansættelsen af PC. Gade styr
kes strategien for Forstplant som er 
"afsætning af skovplanter af højeste 
kvalitet på konkurrencedygtige vilkår". 
P. C. Gade skal ud over afsætning af 
skovplanter arbejde med styring, gen
nemførelse og kvalitetssikring af skov
rejsning.

Kildal & Lassen ApS
Jakob Kildal er pr. 1.10.02 indtrådt som 
partner i Lassen Timber ApS. Firmaet 
fortsætter under navnet Kildal & Lassen 
ApS.

Firmaets arbejdsområder er som hid
til afsætning af råtræ (løv/nål) til industri
er i ind- og udland. Firmaets telefon er 
fortsat 64 83 13 63.

Hedeselskabet
Hedeselskabet Miljø og Energi as har 
overtaget aktiviteter og medarbejdere 
fra virksomheden Ornis Consult A/S 
som siden 1986 har været ejet af Dansk 
Ornitologisk Forening.

Ornis Consult har altid været kende
tegnet ved høj faglig viden, startende 
inden for ornitologiske undersøgelser 
(fugletællinger). Siden har Ornis Con
sult påtaget sig bredere naturopgaver 
nationalt og internationalt.

Efter overtagelsen vil Hedeselskabet 
Miljø og Energi fremstå som Danmarks 
største private rådgivende aktører inden 
for naturbeskyttelse og miljøovervåg
ning.

Den hidtidige direktør i Ornis Con
sult, Dorrit Skårup Jensen, fortsætter 
sammen med de øvrige medarbejdere 
aktiviteterne i Hedeselskabet på den 
nye adresse Ringstedvej 20 i Roskilde.

Pressemeddelelse fra DOF og 
Hedeselskabet 28.10.02

Oplag for Skoven
Oplaget for Skoven i perioden 1. juli 
2001 - 30. juni 2002 er opgjort til 4614. 
Oplaget er kontrolleret af Fagpressens 
Medie Kontrol (FMK).

I forhold til perioden 2000-2001 er 
der en nedgang på 205 eksemplarer. 
Halvdelen skyldes en nedgang i antallet 
af betalte abonnementer. Den anden 
halvdel skyldes at FMK ikke længere vil 
medregne de eksemplarer som redakti
onen sender gratis som bilagsblad til 
annoncører, til forfattere af artikler og til 
uddeling blandt medarbejdere i Skove
nes Hus.

Redaktionen

FMKiTj
FAGPRESSENS MEDIE KONTEQL\^ØF

Kontrolleret oplag for perioden 
1/7 2001 - 30/6 2002: 4614. 
Medlem af Dansk Fagpresse.

Tryk: Litotryk, Svendborg.

"“SKOVPLANTER
- til juletræs- og 'pyntegrontkulturer, skovplantning, 
læ- og landskabsplantning. Ring efter vores 
plantekatalog eller et uforbindende tilbud.

AAflESTFRUP PLANTESKOLE
Aarestrupvej 162 ■ 7470 Karup • Tlf. 8666 1790/ 9740 5244

Æ
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PENGE I FUGLESANG

Hvis der var penge i fuglesang, ville de danske skovejere være stenrige.
Men hidtil har samfundets økonomiske belønning af skovejernes pro

duktion af naturværdier været yderst beskeden - ja, nærmest ikke eksiste
rende.

Måske er et gennembrud på vej. Regeringen varslede i sit udmærkede 
nationale skovprogram (se Skoven 8/02) en indsats for bevarelse og 
udvikling af skove med særlige naturværdier (naturlige skove, naturskove, 
biodiversitetsskove, habitatskove o.l.). Regeringen erklærede også at 
denne indsats skal ske i samarbejde med skovenes ejere og omfatte 
betaling fra samfundet til ejerne.

Der er endnu mange løse ender i projektet:
• Hvilke skove og naturværdier skal bevares og fremmes, og med hvilke 

midler? Det skal blandt andet afklares i den kommende skovlov som 
ventes at træde i kraft i 2004.

• Hvor mange penge vil samfundet bruge på denne indsats? Det skal 
afklares i de næste mange års finanslove. Og der er ingen tvivl om, at 
Regeringen vil prioritere indsatsen højt.

Men én ting er klar:
Endelig kan danske skovejere betragte skovenes naturværdier som en 

del af skovenes forretningsgrundlag - og ikke blot en dyr fornøjelse.
Det er godt for skovejerne - de har desperat brug for nye forretningsom

råder.
Og det er godt for samfundet - hvis skovejerne kan se, at der også er 

økonomi i produktion af naturværdier, får vi flere og bedre naturværdier i 
skovene.

På den baggrund har vi to anbefalinger:
Til skovejerne: Oprethold og sikr skovenes naturværdier, fx gammel 

skov med et rigt dyre- og planteliv, indtil det økonomiske potentiale i disse 
naturværdier har vist sig.

Til Skov- og Naturstyrelsen: Begynd hurtigst muligt at orientere skov
ejerne om hvilke skove og naturværdier der skal bevares og fremimes, om 
hvordan denne indsats skal foregå i praksis - og om hvilken økonomi der 
vil være i det for skovejerne.

Lars Wil hjelm / Jan Søndergaard
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CERTIFICERING

PEFC-ORDNING KLAR 
TIL DANSKE SKOVE

Af Tanja Blindbæk Olsen, 
Dansk Skovforening

Den danske PEFC-ord- 
ning er klar til brug. 
Danske skovejere kan 
nu dokumentere at 
skovdriften er bæredyg
tig - som det ønskes af 
nogle markeder især i 
Nordeuropa.

Træprodukter kan 
bære PEFC logo hvis 
træindustrien også er 
certificeret.

Nogle træmarkeder, især i Nordeuropa, 
har i et par år ønsket dokumentation for 
at indkøbt træ kommer fra bæredygtig 
skovdrift. Ønsket er drevet af historier 
om dårlig skovdrift - og af forbrugernes 
formodede modvilje mod at købe træ 
fra dårlig skovdrift.

Skovcertificering er et redskab som 
dokumenterer at træ kommer fra bære
dygtigt drevne skove og som garanterer 
at skovdriften løbende bliver kontrolleret 
af en uafhængig tredjepart.

Der findes flere certificeringssyste
mer for skov. I Europa er cirka 43 millio
ner hektar skov - næsten 100 gange 
Danmarks skovareal - blevet certificeret 
gennem PEFC-systemet. Dertil kommer 
et mindre areal der er certificeret gen
nem FSC-systemet.

For også at give danske skovejere 
mulighed for at få deres skovdrift certifi
ceret, blev PEFC Danmark stiftet i 1999 
af en række organisationer med Dansk 
Skovforening som sekretariat. Formål 
var at udvikle en dansk PEFC-ordning.

Det er nu lykkedes, og den danske 
PEFC-ordning blev i oktober i år ende
ligt godkendt af PEFC Council i Luxem
burg og ligger nu klar til at blive brugt. 
(PEFC Council er PEFCs internationale 
ledelse (se www.pefc.org)).

Skovstandarden
Skovdrift kan certificeres hvis den opfyl
der PEFC Danmarks skovstandard.
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PEFC -retningslinierne for skovdriften lægger op til at der i skovdriften skal anven
des naturnære principper En udfordring eller en byrde?
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CERTIFICERING

Standarden stiller krav både til skov
dyrkningen og til dokumentation. 
Hovedpunkterne er:
• Ejeren skal fastsætte målsætninger 

for sin skovdrift i forhold til en række 
kriterier og retningslinier. Disse krite
rier og retningslinier bygger på de 
danske operationelle retningslinier 
for bæredygtig skovdrift (se Skoven 
5/2001) som igen bygger på over 30 
europæiske regeringers definitioner 
og anbefalinger af bæredygtig skov
drift (Lissabon-resolutionerne fra 
1998).

• Alle skovejendommens medarbejde
re og entreprenører skal kende mål
sætningerne.

• Ejeren skal udarbejde skriftlig doku
mentation i form af skovkort, bevoks
ningsliste og registreringer af fred
ninger, fortidsminder, kulturspor og 
naturværdier.

• Ejeren skal udarbejde procedurer for 
hvordan de relevante dokumenter 
skal håndteres i hverdagen.
Hele REFC Dan

marks skovstan
dard kan hentes 
fra www.pefc.dk 
eller rekvireres hos 
PEFC Danmarks 
sekretariat (c/o 
Dansk Skovfore
ning).

Certifice
ring af 
skovdriften
Certificeringen (det 
vil sige udstedelse 
af certifikater) og 
den efterfølgende 
kontrol sker efter 
regler som er 
udviklet i generelle 
og gennemprøve
de certificeringssy
stemer som fx ISO.

Certificeringen 
og kontrollen 
udføres af god
kendte firmaer som 
skal være uafhæn
gige både af den 
givne skov
ejendom og af PEFC Danmark. Firmaer
ne skal godkendes af et nationalt akkre
diteringsorgan, fx DANAK, til at udføre 
PEFC-certificering. Det kræves blandt 
andet at firmaerne skal have et grundigt 
kendskab til skovdrift, skovadministrati
on og den danske PEFC-ordning.

Det er muligt at opnå certificering af 
skovdriften på to måder:

Individuel certificering 
Her certificeres den enkelte skovejen
dom direkte af certificeringsfirmaet. Alle 
typer og størrelser af skovejendomme 
kan certificeres individuelt, men meto
den er mest egnet til større ejendomme

PEFC
PEFC/09-1-1

PEFC's logo.

med egen administration.
Certificeringsfirmaet skal løbende 

kontrollere at ejendommen opfylder 
skovstandarden. Det skal ske mellem 
hvert og hvert tredje år, afhængig af 
ejendommens størrelse.

Gruppecertificering 
Ved gruppecertificering er det en 
paraplyorganisation som certificeres til 
at administrere gruppecertificering. En 
paraplyorganisation er i denne sam
menhæng en skovadministration som 
organiserer og administrerer gruppe
certificeringen.

Ønsker skovejere at komme med i en

gruppecertificering skal de lave en 
skriftlig aftale med paraplyorganisatio
nen. Certificeringsfirmaet tager hvert år 
på kontrolbesøg hos paraplyorganisati
onen og på en vis procentdel af grup
pens samlede skovareal.

Hvad koster det ?
Skovejerens omkostninger ved certifice
ring ligger på fire poster:
• Honorar til certificeringsfirmaet
• Årlig afgift til PEFC Danmark.
• Resurser til udarbejdelse af ansøg

ning.
• Indirekte omkostninger ved omlæg

ning af skovdriften.
Honoraret til certificeringsfirmaet 

udgøres af et beløb ved certificeringens 
begyndelse og yderligere beløb ved 
senere opfølgende gennemgang. Fir
maernes tidsforbrug ved disse opgaver, 
og dermed niveauet for honorarerne, er 
stort set umulige at forudsige så længe 
der ingen danske erfaringer er på 
området.

Den årlige afgift 
til PEFC Danmark 
er et fast beløb 
plus et hektar- eller 
kubikmeter-afhæn
gigt beløb. Afgiften 
skal først og frem
mest dække den 
daglige drift af 
systemet samt 
markedsføring af 
PEFC i Danmark.

Udarbejdelse af 
ansøgningen vil 
koste tid og pen
ge. Størrelsen af 
disse omkostnin
ger afhænger af 
de informationer 
og systemer der 
findes i forvejen på 
den enkelte ejen
dom, samt af hvor 
meget ekstern vej
ledning der er 
behov for i de 
enkelte tilfælde.

De indirekte 
omkostninger er 
den mulige fordy
relse af skovdriften 

som certificeringen kan medføre på 
grund af nye målsætninger og metoder. 
Men på nogle ejendomme kan der også 
være gevinster at hente ved den syste
matisering af skovadministrationen som 
certificeringen medfører.

Certificering af 
træets videre vej
Certificering af træets vej til forbrugeren 
kaldes også sporbarheds- eller chain- 
of-custody-certificering. Den bygger på 
retningslinier udstukket af PEFC Coun
cil.

For at blive sporbarhedscertificeret 
skal virksomheden, fx en træindustri,

Det første PEFC certificeringsprojekt
Rangle Mølle / Dønnerup Gods forbereder som den første ejendom i Danmark 
PEFC-certificering af deres skovdrift. Projektet er støttet af Skovforeningen. Det 
er et pilotprojekt der skal give erfaringer med ordningen.

Distriktet er ikke skræmt over PEFC-ordningens krav.
Distriktet er gået i gang med at præcisere sit driftsformål og definere en poli

tik for ejendommen i forhold til PEFC retningslinierne. Ejeren Poul Mikkelsen og 
skovfoged Verner Lauritsen ser denne proces som en god mulighed for at tilpas
se skovdriften til nye og mere naturnære dyrkningsmetoder. Det er også den vej 
de politiske vinde blæser i fx Regeringens nationale skovprogram og den fore
stående revision af skovloven.

Distriktets største bekymring er hvilke begrænsninger certificeringen vil 
lægge på driften både på kort og lang sigt. Det kan blive afgørende for om certi
ficeringen hænger sammen økonomisk og driftsmæssigt. Her vil større handlefri
hed i skovloven være en god hjælp, fx muligheden for afgræsse uproduktive 
arealer eller lade marginale områder i skoven henligge til naturlig tilgroning.

Distriktet forudser et stort arbejde med at fastlægge procedurer og registre
ringer så systemet ikke bliver en bureaukratisk byrde i hverdagen.

Certificeringens krav til procedurer for en lang række forhold ses dog ikke 
som en byrde, men som en mulighed for at forbedre den daglige administration 
på længere sigt. Verner Lauritsen ser her en stor udfordring i at kommunikere de 
overordnede beslutninger ud til alle medarbejderne så beslutningerne forstås og 
accepteres.

Projektet forventes afsluttet først på foråret 2003.
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kunne dokumentere oprindelsen af det 
træ som virksomheden håndterer.

Virksomheden skal fastlægge et 
informationssystem (formularer, registre
ringer og dokumenter) der kan doku
mentere, at træet rent faktisk kommer 
fra PEFC certificerede skove. Desuden 
skal det være muligt at følge træet før, 
under og efter bearbejdning. Virksom
heden skal udpege de medarbejdere 
der er ansvarlige for dette informations
system.

Kontrol af sporbarheden kan ske på 
tre måder som trævirksomhederne kan 
vælge imellem:
• Input/output - metoden (%-in / %- 

out). Her skal mængden af modtaget 
certificeret træ kunne dokumenteres. 
Slutprodukter kan mærkes med tek
sten: "Promoting sustainable forest 
management - For more info: 
www.pefc.org”. ("Fremmer bære
dygtig skovdrift - flere oplysninger: 
www.pefc.org”).

• Minimum gennemsnitligt indhold af 
certificeret træ. Også her skal 
mængden af modtaget certificeret 
træ kunne dokumenteres, og slut
produkter kan mærkes med teksten: 
’’Promoting sustainable forest mana
gement - For more info: www.pefc.org".

• Fysisk opdeling af produktionen, Her 
skal virksomheden sikre at modtaget 
certificeret træ kan identificeres un
der transport og bearbejdning. Slut
produktet kan mærkes med teksten: 
“From sustainably managed forests - 
For more info: www.pefc.org”. ("Fra 
bæredygtigt drevne skove - flere 
oplysninger: www.pefc.org”).
Alle kravene til sporbarhedscertifi- 

cering under PEFC kan hentes på 
www.pefc.dk) eller rekvireres hos PEFC 
Danmarks sekretariat (c/o Dansk Skov
forening).

Skovdrift

PEFC Council

PEFC Danmark

Udvikler, styrer og administrerer

Det danske PEFC 
certificeringssystem for 

bæredygtig skovdrift

Certificeringsorganer

Akkrediterer
(godkender)

Akkrediteringsorgan 
F eles DANAK

Gruppecertificering

Kontrol

Paraplyonganisation

Individuel certificering

Skovdrift Sporbarhed

Diagram over opbygningen af det danske PEFC-system.

SALG AF KNUST BET

Vi tilbyder:

Betonknus til anlæg af nye veje og vejo 

Modtagelse af beton og tegl fra nedbrydnings
:|Slp

Nedskæring af store jernkonstruktioner

H,J.Hansen Genvindingsindustri A/S 
TIf.: 63 10 91 00 
Fax: 63 10 91 01

■■fil

’ i-.■ . r .

Vu

HJ.Hansen Middelfart A/S 
TIf.: 64 41 02 60 
Fax: 64 41 75 60
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Vi henviser gerne til din 
nærmeste Valtra forhandler.

Valtra Danmark A/S
Ambolten 22 6000 Kolding 
Tlf. 76343200 Fax. 76343201 
www.valtra.dk

- En virksomhed med ISO 9001 
kvalitetscertifikat og ISO 14001 miljøcertifikat.

En valtra traktor opbygges efter dine ønsker.
Valtra's kundeordresystem kan i år fejre 10 års jubilæum. Opbyg 
din egen Valtra traktor i dag, så producerer vi den præcis efter dine 
ønsker og behov, på vores traktorfabrik i Finland. Din nye traktor leveres 
direkte fra fabrikken - klar til arbejde. På Valtra's å la carte menukort 
vælger du din menu, f.eks. dækmontering, transmissionstype, 
hydraulikventiler, frontlæsser, frontlift, udstyr i førerhus m.m.

Kundeordresystemet har nu fungeret i 10 år. Det skal fejres. Ved køb af 
en ny Valtra traktor i HiTech-serien kan du vælge udstyr for kr. 15.000.

Valtra HiTech serie fra 90 hk til 200 hk.

Prøv at opbygge din nye Valtra traktor på vores hjemmeside 
www.valtra.dk

Valtra - Nordens mest solgte traktor

VALTRA
Power Partner

www.valtra.dk i
V i
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_ - Det rigtige valg!

Valtra å la carte
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Store stabler af hvide kasser er tegn på at der er høstet mos. I denne bevoksning i Bjørslev Plantage er udbyttet til skovejeren 
omkring 2.000 kr/ha.

Mos kan give gode ind
tægter i hedeplantager. 
Skovejeren får typisk 
2.000-6.000 kr/ha - og 3- 
4 år efter kan man ofte 
samle mere.

Ved hver høst fjernes 
mos på 5-15% af 
bevoksningens areal.

De fleste mossamlere 
er udlændinge.

Vi er på vej ind i Bjørsiev Plantage, syd
vest for Herning, En typisk hedeplanta
ge på mager bund hvor det er svært at 
skaffe indtægter ved skovdriften.

Vi stopper op ved en bevoksning af 
rødgran i 40’erne, som endnu ikke kan 
give tømmer. Der er sket noget her, for 
overalt står der hvide kasser, fyldt med 
mos.

Man har i mange år samlet mos til 
dekorationer, men det har ofte været i 
små mængder og ret usystematisk. Nu 
er der stigende efterspørgsel, især til 
eksport, og det kan give gode indtæg
ter til skovejeren. Man får et nettobeløb 
på 2.000 - 6.000 kr/ha fra bevoksninger 
hvor man ellers kun kan lave tyndinger 
til flis med en nettoindtægt på måske 
500 kr/ha.

En af de store aktører på området er 
Hedeselskabet, som har aftaler med to 
firmaer som samler mos. Vi er ude med 
skovfoged Ole Møller Sørensen og med 
Henning Hansen fra firmaet Jysk Mos.

Mager jord og meget lys
- De vigtigste områder for indsamling af 
mos er Midt- og Vestjylland, især på 
hedeslette hvor rødgran er under boni
tet 4, siger Ole Sørensen. Øst for 
israndslinjen er forekomsterne af den 
velegnede mosart for spredte.

- Mosset vokser primært under 
rødgran og omorikagran, men ædel
gran og sitkagran er også udmærkede. 
Lærk er ikke egnet, fordi den kaster for 
mange nåle som er ret synlige. Der må 
heller ikke være fyr i bevoksningen, for
di den har meget lange nåle som ned

brydes for langsomt.
- Mos kræver et godt skovklima uden 

blæst og udtørring. Derfor er det bedst i 
store sammenhængende bevoksninger 
og store plantager.

Ole Sørensen bøjer sig ned og sam
ler mos op. Det er ganske nemt - man 
sætter fingerspidserne ned i mosset og 
trækker hænderne ind mod kroppen.

Mosset løsner sig fra skovbunden, 
og man får en pude som kan løftes med 
én hånd. Man bruger arter, som danner 
en sammenhængende pude.

Mospuden lægges i foam kasserne 
der er ca. 20 x 40 cm, og i hver kasse 
kan der være 4 sådanne lag af mos.

Tyndiing til flis er godt
- Hvordan bærer man sig ad med at få 
mest muligt mos?

- Vi har udviklet en dyrkningsmodel 
som i øvrigt passer ret godt med den 
måde man dyrker yngre nåletræbevoks
ninger på i dag, siger Ole Møller Søren
sen. Det er vigtigt at mosset får nok lys, 
og der må ikke ligge for mange grene 
og toppe i bevoksningen.

1. Når bevoksningen er 6-8 m høj 
laves 1. tynding med hugst af flis i hver 
7. række. Træerne fortørres ved at ligge
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Der ligger 4 lag af mos i en kasse som rummer i alt ca. 0,4 
rrf. Kasserne har et lille diskret logo i bunden så ingen kan 
være i tvivl om at det er Hedeselskabet der har ansvaret for 
disse kasser.

i't
i ■

1
m a*

Til venstre ses en mosart som ikke danner sammenhængen
de puder og derfor er uegnet, til højre ses trind fyrremos.

et stykke tid i bevoksningen før flisning, 
så nålene falder af og de fleste 
næringsstoffer bevares. Eventuelt 
hugstaffald samles i sporene.

2. Når bevoksningen er blevet 8-10 
m høj laves 2. tynding som en selektiv 
tynding. Man fjerner 1/3 af stamtallet, 
som igen flises.

3. Nogle år efter tyndingen kan man 
samle mos første gang. Efter 3-5 år kan 
man samle igen, og efter endnu 3-5 år 
følger ofte en tredje indsamling.

4. Den tredje tynding laves ved 12- 
14 m højde. Hvis man foretager flisning 
og lokaliteten er velegnet kan mospro
duktionen fortsætte, og der kan for
mentlig samles endnu et par gange.

5. Når bevoksningen nærmer sig 
tømmerproduktion er den ikke længere 
interessant til produktion af mos. Der 
indvandrer andre arter af mos, der kom
mer ofte græs, og de gode mosarter 
går tilbage. Skovningen til tømimer bety
der også at der efterlades toppe og 
grene som får mosproduktionen til at 
falde.

- Der er blevet mere mos i de senere 
år fordi vi stort set er gået bort fra at 
lave 3 m træ i de første tyndinger. Hugst

ti I de kommende år bliver 
det mere almindeligt med 
flishugning i de første 
tyndinger. Det giver mos
set gode vilkår og mulig
heder for en øget produk
tion. JJ Ole Sørensen.

af flis er ideel til produktion af mos, fordi 
man fjerner grene og stammer som 
ellers ville skygge mosset.

Udbytter
- Hvor meget kan skovejeren få ud af 
det?

- Alt efter mængden kan man forven
te et nettoudbytte på 2.000-6.000 kr/ha, 
og vi står for alt det praktiske.

Udbyttet opgøres ud fra antal kasser 
som hver kan rumme ca. 0,4 m2. De

- Hedeselskabet startede rigtig med 
høst af mos for 4-5 år siden, siger Ole 
Møller Sørensen som viser hvordan den 
rigtige mosart danner en sammenhæn
gende pude der kan holdes i én hånd.

bedste bevoksninger - kaldet kategori 1 
- kan yde over 3.000 kasser/ha, og de 
næstbedste i kategori 2 giver 2.000- 
3.000 kasser.

De lidt ringere bevoksninger i kate
gori 3 og 4 giver mellem 1.000 og 2.000 
kasser/ha, og de kommer på tale i år 
med ringe udbud eller stor efterspørg
sel. Hvis der kan høstes under 1.000 
kasser/ha er indsamling ikke rentabel.

- Langt de fleste bevoksninger ligger 
inden for de mængder jeg har nævnt.
De allerbedste - som vi kun ser en eller 
to gange om året - kan komme op på 
10.000 kasser/ha. Men et udbytte pr. ha 
kan ofte være lidt vanskeligt at gøre op, 
for der kan være nogle partier af be
voksningen som vi går helt udenom, 
mens der så høstes noget i kanten af en 
nabobevoksning i stedet for.

- Det økonomiske resultat afhænger 
naturligvis af mange faktorer. Alt andet 
lige giver vi lidt mere når der er tale om 
store bevoksninger, når det er let at 
komme til at høste, når der er flere 
bevoksninger i samme plantage osv.

- Når vi bliver kontaktet af en kunde 
kommer jeg ud og giver tilbud, nogle 
gange er det Henning, og af og til kom
mer vi begge to. Vi kan så give et tilbud 
på de konkrete bevoksninger, eller et til
bud pr. kasse der høstes.

- Køber I mos i alle typer af planta
ger?

- Ja. Vi høster i første omgang i de 
plantager hvor vi har faste aftaler om 
administration, men vi kommer også 
gerne hos skovejere som vi ikke har haft 
kontakt med før.

- Vi har aftaler om høst af mos med 
to firmaer - Jysk Mos og Heine Vedel. 
Hedeselskabet sælger mellem 800.000 
og 1 mio. kasser om året, heraf tegner 
Jysk Mos sig for lidt over halvdelen. Der
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er lavet en gensidigt forpligende aftale 
mellem Hedeselskabet og disse to fir
maer, så ingen af os kontakter andre 
købere/sælgere uden nærmere aftale.

- Jeg er ansat som maskinskovfo- 
ged, og har desuden det daglige 
ansvar for at koordinere høsten af mos 
over hele Jylland. Jeg vejleder vores 
arealskovfogeder om hvordan bevoks
ningerne skal pleje. Hver 14. dag får 
jeg rapporter om hvor meget der er 
høstet, så jeg kan afregne med skove
jerne.

Mest om vinteren
- Hvornår er der sæson?

- Vi kan høste mos hele året, siger 
Henning Hansen fra Jysk Mos. Den 
største mængde henter vi fra septem
ber til påske, og om sommeren er pri
sen lavere.

- Mosset kan normalt holde sig 3-4 
uger når det står i kasserne, lidt afhæn
gigt af vejret. Hvis mosset er vådt og 
det er lunt i vejret, er holdbarheden kor
tere, men generelt holder mos sig bedre 
end klippegrønt.

- Der ligger som nævnt 4 lag mos i 
hver kasse, og de stables så i stakke 
med 8 kasser i hver i bevoksningen. 
Herefter samles de ind og stables på 
paller, men det må først ske lige før de 
hentes, så de ikke brænder sammen. 
Hos kunden kommer de på køl, og de 
kan så holde sig yderligere et par uger.

- Vores kunder forventer en løbende 
tilførsel af friske varer. Det kan være et 
problem hvis der kommer sne og frost, 
og derfor sørger vi for om vinteren at 
have et stødpudelager af mos i kasser.

Ikke afpillet
- Kommer skovbunden ikke til at se 
afpillet ud når I har været der og fjernet 
alt det grønne?

- Det synes jeg ikke, siger Henning 
Hansen. Man skal jo huske på at vi nor
malt kun fjerner mosset på mellem 5 og 
15% af bevoksningens areal - og i de 
meget sjældne tilfælde kommer vi op 
omkring 40%. Vi efterlader altså en 
masse mospuder som ikke er store nok 
til at blive høstet.

- Mosset breder sig hurtigt igen.
Først og fremmest ved ny vækst ud fra 
de puder som er efterladt, men også 
ved at nye sporer sår sig.

- Jeg mindes ikke at vi har fået kla
ger over skovens udseende efter pluk
ning. Enkelte skovejere har været noget 
betænkelige på forhånd, men vi har 
ikke hørt noget fra dem bagefter.

- Jeg tror ikke det går ud over sko
vens vækst når vi fjerner mos, for der er 
ikke ret mange næringsstoffer i mosset, 
siger Ole Sørensen.

- Måske kan mosset endda hæmme 
træernes vækst lidt, fordi omsætningen 
går langsommere, og fordi mosset 
opfanger meget nedbør. Om sommeren 
er der ikke ret meget vand der kommer 
gennem et tæt mostæppe.

- Vi fjerner normalt mosset på mellem 5 
og 15% af bevoksningens areal, så den 
kommer ikke til at se afpillet ud, siger 
Henning Hansen.

Mest udlændinge
- Hvor mange personer har du ansat?

- Jeg har 8 ansat hele året - det er 3 
danskere, 1 tysker, 2 skotter og 1 eng
lænder, siger Henning Hansen, alle 
bosat i Danmark. I sæsonen er der 
ekstra mandskab, og i år har jeg ansat 
10 lettere.

- Jeg har prøvet at ansætte mange 
danskere, men der er ikke mange dan
skere som kan klare fysisk arbejde 
udendørs. Det meste af arbejdet fore
går liggende på knæ, og det er i al 
slags vejr.

- Jeg har været i kontakt med SID, 
som til sidst måtte erkende at de ikke 
kunne skaffe arbejdskraften. Derfor har 
jeg i år hyret 10 plukkere fra Letland. De 
har fået arbejdstilladelser, de har meldt 
sig ind i SID, og de bor i to parcelhuse 
som jeg har lejet til dem. De får naturlig
vis samme løn som alle andre - det er 
2,50 kr pr. kasse - og de kommer som 
regel op på 120-130 kr/time.

C i Der er muligheder for at 
afsætte mere de kom
mende år. Men vi skal 
sætte mere fokus på rati
onel høst og en jævn for
syning i takt med forbru- 
get.JJ Henning Hansen.

Arter af mos
Redaktionen er ikke i stand til at arts
bestemme mosser og har derfor 
præsenteret en mospude for forst
kandidat Peter Friis Møller.

Han oplyser at der er tale om en 
blanding af flere arter, herunder trind 
fyrremos (Pleurozium schréberi) og 
hede-cypresmos (Hypnum jutlåndi- 
cum). Der indgår formentlig også hul
bladet fedtmos (Scleropodium purum) 
og en lang række andre arter som 
umiddelbart er svære at skelne fra hin
anden. Mossamlerne tager altså ikke 
kun én art, men en blanding af flere.

En kort beskrivelse af de nævnte 
arter:

Trind fyrremos. Meget almindelig i 
Jylland og almindelig på Øerne, den 
findes på fattig jordbund i nåleskove. 
Den danner gulgrønne, glinsende 
tæpper af 5-10 cm lange, regelmæs
sigt fjergrenede skud.

Hede-cypresmos. Denne art lig
ner meget aim. cypresmos (H. 
cupressiforme). Den danner grønne, 
skinnende tæpper, og skuddene er 
regelmæssigt forgrenet. Den findes 
især på heder og i nåleskov.

Hulbladet fedtmos. Meget almin
delig i Jylland og almindelig på Øer
ne. Den vokser på sur, fattig jord
bund, især på morbund i skov. Den 
danner store løse puder, som er fedt- 
glinsende, lidt blegt grønne, og 
skudderne er regelmæssigt fjergre
nede, 5-15 cm lange.

Kilde ."Skovens dyr og planter" af
Peter Friis Møller og Henrik Staun.

Politikens Forlag 1996.

Marked
Mosset anvendes i forskellige former for 
dekorationer, især juledekorationer, men 
også til sammenplantninger af forskelli
ge blomsterplanter. I begge tilfælde er 
formålet at dække den brune jord med 
noget pænt og grønt.

- Langt det meste går til Holland til 
de store grossister og blomsterauktio
ner, siger Henning Hansen. Her bliver 
det fordelt til gartnere over hele Europa, 
som køber partier bestående af alle de 
råvarer de har brug for - lige fra potter, 
over blomster, kogler, grene og til mos.

- Der sælges også meget mos til lan
de som Tyskland, Norge og Sverige 
som selv har masser af mos i deres 
egne skove. Men det danske mos er af 
god kvalitet og danner store sammen
hængende puder. I Tyskland er mosset 
ofte hæmmet af ret mørke bevoksnin
ger, og længere nordpå har man ofte 
problemer med sne og frost. Så Dan
mark har ret gode betingelser for høst 
af mos.

- Det er vigtigt at kunderne har mos
set når det skal bruges. Mere og mere
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går gennem store butikskæder som 
planlægger deres tilbud måneder frem, 
og det kræver en rationel høst og en 
god organisation.

Fremtiden
- Hvordan ser I fremtiden for mos
produktionen?

- Jeg tror der er gode muligheder for 
at afsætte mere i de kommende år, 
siger Henning Hansen, men det kræver 
at der gøres mere for at bearbejde de 
mulige markeder. Produktionen vil nok 
også være stigende, for efter at skove
ne er gået over til flisning i de første tyn- 
dinger er der bedre vilkår for mosset.

- Vi har prøvet at udvide markedet 
ved nogle forsøg med tørring af mos. 
Hvis det høstes fugtigt og nedtørres 
hurtigt bevarer det en pæn grøn farve.
Vi kan sende det ud til fjerne markeder 
som USA, Australien og Japan, og 
bonsaitræer ser nydelige ud med tørt 
mos under.

- Jeg er også optimistisk når vi ser 
10-15 år frem, siger Ole Sørensen. Men 
på endnu længere sigt er det mere 
usikkert. I dag bliver mange bevoksnin
ger forynget naturligt, så de bliver mere 
uensaldrende, og der bliver færre rigtig 
store bevoksninger fremover.

- Samtidig planter vi meget løvtræ i

En lidt yngre bevoksning i nærheden er skovet for nogle år siden. Grenene er sam
let på sporene, så det ikke går for meget ud over mosproduktionen.

disse år, og det giver ikke mulighed for 
at høste mos. Jeg kan da godt mærke 
at der er forsvundet en del gode arealer

i Ribe amt efter stormfaldet, og de er 
erstattet af løvtrækulturer.

sf

ø FORSIKRING
-værd at vælge

GF-Dansk Skovbrug
Torvegade 4, 4990 Sakskøbing 
E-mail: klubl29@gf-forsikring.dk 
www.gf-forsikring.dk/klubl29

Tlf.: 54 70 77 84
Arbejder du i skoven, med jagt, miljø - 
eller er du under uddannelse indenfor et af 
disse fag, har du mulighed for at blive 
medlem af et anderledes forsikringsselskab.

Vi tegner alle familiens forsikringer - 
og tegner du din bilforsikring i Dansk 
Skovbrug, er det dig selv, der får glæde af 
et evt. overskud.

Ring til GF-Dansk Skovbrug og få et godt 
forsikringstilbud.

K.T.S. Skovvogn med kran

5 .'mit-.

■imtj
s

£*,-

K.T.S. vognene findes i 
4 forskellige versioner (foto viser 7 ton):

7 ton med 4,7 m kran
7.5 ton med 5,1 m kran
9.5 ton med 6,1 m kran
10.5 ton med 6,5 m kran

Spørg efter brochure!

BOVLUND!
Bovlundbjergvej 20, 6535 Branderup J 
Tlf: 74 83 52 33, Fax: 74 83 53 95 
www.bovlund.dk - bovlund@bovlund.dk
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REGNSKABSOVERSIGT
FOR PRIVATSKOVBRUGET

2001
Regnskaberne er præ
get af lave priser og 
vanskelig afsætning af 
træ.

Resultatet af den sam
lede drift er faldet for 
alle dele af landet. Især 
hedeplantagerne er 
hårdt ramt med et 
underskud på 119 kr/ha 
- før renter og aflønning 
af ejers indsats.

Ejendomsskatterne er 
steget og er en stadigt 
stigende byrde for skov
bruget.

Skovforeningen har nu Regnskabsover
sigten for dansk privatskovbrug 2001 
klar. I lighed med tidligere år er oversig
ten opdelt i tre geografiske regioner: 
Øerne, Jylland excl. hede og Hedeplan
tagerne. Regnskabsoversigten doku

menterer den negative udviklings
tendens i skovbrugets primære drift.

Oversigtens
repræsentation
Datagrundlaget for denne regnskabs
oversigt udgøres af ca. 47.200 ha 
bevokset areal. Heraf ligger 41% af are
alet på Øerne, 39% i Jylland excl. hede, 
og 20% i hedeplantagerne.

Det samlede deltagende areal er i de 
seneste to år faldet med næsten 20.000 
ha. Denne tendens er meget uheldig for 
oversigtens statistiske grundlag, men 
må desværre tolkes som et udtryk for, at

Figur 1. Gennemsnitlige salgspriser i kr/m3 for løv, nål og i alt 
siden 1986, opdelt pa tre regioner.

Figur 2. Dækningsbidrag I ved træproduktion (dvs. afsætning 
minus skovning og transport). Beløbet er udtrykt i kr/m3 for 
løv, nål og i alt siden 1986, opdelt på tre regioner.

Jylland excl. hede Jylland excl. hede

Hedeplantagerne Hedeplantager
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Overskud ved skovdrift 
DBI ved træproduktion 
DBI ved pyntegrontproduktion 

- Generalomkostn inger

Resultat af skovdriften 
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Figur 3. Resultat af skovdriften, opdelt på fire nøglebeløb I kr/ha produktivt skov
areal og opdelt på tre regioner.

skovdistrikterne samtidig med et øget 
administrativt arbejdspres har vanske
ligt ved at afse tid til at udfylde skema
erne til regnskabsoversigten.

Regnskabsoversigten er et afgøren
de værktøj i Skovforeningens politiske 
arbejde i forbindelse med dokumenta
tion af erhvervets økonomiske ramme
vilkår. Derfor skal der i denne anledning 
lyde en klar opfordring til de skovejende 
medlemmer om fremover at deltage i 
Regnskabsstatistikken. Dokumentation 
af erhvervets katastrofalt dårlige økono
mi er vigtigere end nogensinde!

Økonomiske resultater
Den samlede hugst i hele landet var ca. 
4,8 m3 i gennemsnit pr. ha. I forhold til 
forrige år var det mere end en halvering 
af hugsten.

Årsagen er, at hugsten i år 2000 var 
ekstraordinært stor på grund af storm
faldet i 1999, Men som beskrevet 
andetsteds i bladet, var bl.a. afsæt
ningsproblemer for bøg i slutningen af 
året medvirkende til en lavere hugst 
end normalt. De meget ringe råtræ
priser har generelt ført til en hugst, der 
er langt lavere end tilvæksten.

Som et nyt tiltag i regnskabsoversig
ten var der i 2001 tilføjet indberetning af 
skovdistrikternes realkreditbelåning. 
Formålet med at indsamle dokumenta
tion af den gennemsnitlige belånings
procent var bl.a. at kunne give et skøn 
for den rentebyrde, som skal kunne 
honoreres af overskuddet fra driften.

Udsagnskraften af den gennemsnitli
ge realkreditgæld er desværre lille bl.a. 
på grund af problemet med at udskille 
skovens gæld i forhold til ejendomme
nes samlede gæld.

Totalt betragtet er der sket en mar
kant forskydning i skovenes økonomi
ske resultat i 2001. De faktiske regn
skabstal for året ses i tabel 1, hvor der 
også kan sammenlignes med år 2000.

Øerne
På Øerne er overskuddet af skovdriften 
51 kr/ha.

Dette er en kraftig reduktion, hvilket 
især kan forklares med en nedgang i 
salgspriserne på løv samt en nedgang i 
hugstvolumenet og dermed afsætnin
gen. På figur 1 og 2 ses hhv. udviklin
gen i de gennemsnitlige salgspriser og 
udviklingen i dækningsbidraget pr, m3.

Dækningsbidraget på pyntegrønt er 
næsten uændret i forhold til sidste år. 
Omkostningerne til nye kulturer af jule
træer og klippegrønt er derimod faldet 
med 28% i forhold til år 2000.

Det totale overskud er 1.004 kr/ha - 
før forrentning af gæld og før aflønning 
af ejer - hvilket er et fald på 43% I for
hold til år 2000. Indtjeningen ved bivirk
somhed er steget 8%, og skovstøtten er 
steget 336%. Stigningen i tilskuddene 
kan for hovedparten tilskrives udbeta
ling af tilskud i forbindelse med gentil
plantning af de stormfældede arealer.

Kr
/h

a 
sa

m
le

t p
ro

du
kt

iv
t s

ko
va

re
al

Kr
/h

a 
sa

m
le

t p
ro

du
kt

iv
t s

ko
va

re
al

Kr
/h

a 
sa

m
le

t p
ro

du
kt

iv
t s

ko
va

re
al

SKOVEN 11 2002 475



ØKONOMI

Jylland excl. hede 
Den primære skovdrift har i denne egn 
givet et underskud på 268 kr/ha i 2001. 
Sammenlignet med år 2000 er under
skuddet blevet forværret ganske bety
deligt.

Årsagen til denne udvikling er lidt 
speciel, idet dækningsbidraget ved 
skovdriften er steget med 18% i forhold 
til 2000. Salgspriserne på nål er såle
des forbedret marginalt i forhold til situ
ationen umiddelbart efter stormfaldet.

Derimod er dækningsbidraget fra pyn
tegrøntproduktionen faldet 37% i for
hold til 2000, og generalomkostninger
ne er samlet set steget 12%.

Resultatet af den samlede drift er 
309 kr/ha, hvilket er et fald på 2% i for-

Tabel 1. De vigtigste tal fra regnskabsstatistikken for 2000, 2001 og ændringer fra 2000 til 2001 i faktiske beløb og i procent.

Ændringer - 2000 i forhold til 2001

2000

Øerne
Ændring 00-01

2001 Fak- Ændr. ifht.
tisk 00 (%)

Jylland ekskl. hede
Ændring 00-01

2000 2001 Fak- Ændr. ifht.
tisk 00 (%)

2000

Hedeplantager
Ændring 00-01

2001 Fak- Ændr. ifht.
tisk 00 (%)

Afsætning 3726 2032 -1694 -45% 1043 1193 150 14% 2525 684 -1841 -73%

Skovning -977 -409 568 -58% -342 -407 -65 19% -1175 -298 877 -75%

Transport -416 -241 175 -42% -158 -165 -7 4% -859 -138 721 -84%

Sankning/selvskovning 230 214 -16 -7% 54 61 7 13% 11 8 -3 -27%

DB I, træproduktion 2562 1597 -965 -38% 597 683 86 14% 503 255 -248 -49%

Nykultur -324 -381 -57 18% -107 -130 -23 21% -369 -486 -117 32%

Kultur- og bev.pleje -163 -182 -19 12% -73 -58 15 -21% -98 -51 47 -48%

DB li, træproduktion 2076 1033 -1043 -50% 418 494 76 18% 37 -282 -319 -862%

Pyntegrønt - afsætning 746 754 8 1% 1478 1229 -249 -17% 359 206 -153 -43%

Høst og transport -324 -330 -6 2% -557 -515 42 -8% -159 -106 53 -33%

DB I, pyntegrønt 422 424 2 0% 921 714 -207 -22% 200 99 -101 -51%

Nykultur -113 -81 32 -28% -86 -91 -5 6% -25 -27 -2 8%

Kultur- og bev.pleje -195 -212 -17 9% -270 -268 2 -1% -83 -74 9 -11%

DB II, pyntegrønt 114 131 17 15% 565 356 -209 -37% 93 -1 -94 -101%

DB II (Træ og pyntg.) 2190 1164 -1026 -47% 983 850 -133 -14% 130 -283 -413 -318%

Vej -96 -92 4 -4% -67 -57 10 -15% -69 -42 27 -39%

Vand -76 -60 16 -21% -19 -15 4 -21% 0 0 0 0%

Administration -547 -561 -14 3% -479 -463 16 -3% -553 -241 312 -56%

Sociale omkostninger -75 -92 -17 23% -82 -91 -9 11% 0 0 0 0%

Ejendomsskat -178 -227 -49 28% -200 -233 -33 17% -135 -147 -12 9%

Øvr. generalomkostninger -57 -80 -23 40% -148 -259 -111 75% -59 -83 -24 41%

Generalomkostninger i alt -1029 -1112 -83 8% -995 -1118 -123 12% -816 -513 303 -37%

Overskud skovdrift 1161 51 -1110 -96% -12 -268 -256 -2133% -683 -798 -115 -17%

Bivirksomhed 559 605 46 8% 435 648 213 49% 541 608 67 12%

Overskud excl. afskrivning 1720 656 -1064 -62% 424 380 -44 -10% -147 -190 -43 -29%

Afskrivning -64 -49 15 -23% -138 -119 19 -14% -17 -4 13 -76%

Overskud excl. skovstøtte 1657 607 -1050 -63% 286 260 -26 -9% -164 -194 -30 -18%

Skovstøtte 91 397 306 336% 29 49 20 69% 146 75 -71 -49%

Overskud ialt 1748 1004 -744 -43% 315 309 -6 -2% -18 -119 -101 -561%
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hold til forrige år. Indtjeningen på bivirk
somhed er således forbedret med 49%, 
ligesom skovstøtten også er steget. Se 
figur 3 for udviklingen i hhv. dæknings
bidrag, overskud og generalomkostnin
ger. Også her er udviklingen i skovstøt
ten en éngangsforestilling, idet der er 
tale om tilskud til gentilplantning efter 
stormfaldet.

Hedeplantager
Resultatet af den primære skovdrift har 
igennem flere år været negativ med en 
kraftigt negativ tendens. Denne trend er 
fortsat i 2001 hvor underskuddet er 798 
kr/ha - en forværring på 115 kr/ha i for
hold til forrige år.

Dækningsbidraget ved træproduktio
nen er næsten halveret sammenlignet 
med året før - dækningsbidraget er 
således det lavest registrerede i de 
seneste 10 år. Omkostningerne til nye 
skovkulturer er samtidig øget.

Resultatet af pyntegrøntproduktionen 
er samtidig forværret, idet dækningsbi
draget er reduceret med 51%.

Aret efter stormfaldet havde hede
skovbruget ekstraordinært store om
kostninger til administration. I 2001 blev 
disse omkostninger reduceret med 56% 
i forhold til år 2000, og de er nu på 
niveau med tidligere år.

Indtjeningen på bivirksomhed er 
desuden steget 12%, men på trods her
af har underskuddet på den totale drift 
nået et historisk - og absolut uholdbart 
- lavpunkt på 119 kr/ha.

Ejendomsskatter en 
stigende byrde
De offentlige vurderinger af skovejen
domme er i de senere år steget betrag
teligt. Som eksempel er den gennem
snitlige ejendomsværdi af skovejen
domme på Øerne steget 26% fra 1998 
til 2001. I Jylland excl. hede og hede
plantagerne har stigningen i ejendoms
værdien været hhv. 20% og 25% i sam
me periode. Grundværdien af skovejen
dommene har fulgt samme udviklings
tendens.

Denne udvikling i de offentlige vurde
ringer har betydet, at ejendomsskatter
ne er blevet en stadigt voksende byrde 
for det private skovbrug. Ejendomsskat
ten for Øerne var 227 kr/ha. i 2001, hvil
ket er en stigning på 28% i forhold til 
2000. I resten af landet har stigningerne 
været lidt mindre - i Jylland excl. hede 
17% og i hedeplantagerne 9%.

Ejendomsskatten har således udvik
let sig i fuldstændig modsat retning af 
skovbrugets indtjeningsevne i de sene
re år.

Fokus på
jagtlejeindtægterne
Med udgangspunkt i skovbrugets tyde
ligt faldende indtjeningsevne i den pri
mære drift, har Skov & Landskab fore
taget en mindre undersøgelse af jag
tens økonomiske betydning samt hvilke

faktorer, der påvirker jagtlejens stø
rrelse.

På baggrund af de gennemførte ana
lyser ser det ud til, at indtægterne fra 
jagtleje i nogen grad afhænger af areal
anvendelsen, boniteten, udgifter til jagt
leje, det udlejede areals andel af totala
realet og ejendommens beliggenhed i 
landet.

Et af perspektiverne med under
søgelsen er, at Skov & Landskabvil 
igangsætte et større projekt vedrørende 
dyrelivets betydning for jægerne, 
befolkningen og skovbrugets økonomi. 
Forundersøgelsen hertil og de afledte 
konklusioner er beskrevet i en artikel i 
dette års regnskabsoversigt.

De trykte 
oversigter 2001
Regnskabsoversigterne for det pri
vate skovbrug i 2001 er beskrevet 
indgående i publikationen: ’’Regn
skabsoversigter for dansk privat
skovbrug. Beretning nr. 56. 2001”.

Regnskabsoversigten er gratis for 
de skovdistrikter som har deltaget 
med data til udarbejdelsen. For 
andre medlemmer af Skovforeningen 
koster publikationen 125 kr. plus 
moms, og ikke-medlemmer kan 
erhverve oversigten for 250 kr plus 
moms. Henvendelse kan ske til 
info@skovforeningen.dk, fax 33 24 
0242 eller tlf. 33 24 42 66.

■ *

2 Vedskov - Træsalg
'V*:

Maskinskovning og køb af nåletræ
Entreprenørarbejde tilbydes:

Maskinskovning:
Udkørsel:
Kvas rydning:
Oprilning til plantning: 
Rod- og grenknusning el. 
knusning af juletræer: 
Plantning:
Sprøjtning:
Flishugger:
Reparation af vej:

5 stk. Timberjack i alle størrelser 
3 stk. Silvatec - Timberjack 
Gummiged med kvasgrab 
Gummiged med opriller

Ahwi 580 med 300 hk traktor 
Maskinelt eller manuelt 
Tågesprøjtning 
Selvkørende 
Gravemaskine

Køb og salg af nåletræ:
Langtømmer
Korttømmer
Emballagetræ
Kassetræ
Brænde også af løvtræ 
Cellolusetræ

Special effekter:
Flagstænger 

Pæle og rafter 
Lærk og douglas 

Troldhede træ

Skovfoged-rådgivning kan tilbydes 
Høje priser gives - Kvalitet i højsædet

Vedskov - Træsalg og skovservice
v/Peter Laursen

Vedskovvej 6, 8883 Gjern, Tlf. 8687 5126 - 2323 1098
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FORBEDRET HÅNDTERING
AF AGERN

PÅ PLANTEAVLSSTATIONEN
Af Henrik Knudsen 1), Kirsten 
Thomsen 1) og Inge M.B. 
Knudsen 2)

Med et nyt anlæg til 
frøbehandling på Stats
skovenes Planteavlssta
tion kan alle agernpartier 
behandles, så en høj 
kvalitet sikres.

Det anbefales at tørre 
agern ned til 40% vand
indhold efter termote- 
rapi. Derved kan man 
helt undgå fungicider 
under lagringen.

Forsøg med opfugtning 
før udsåning har givet 
lovende resultater i 
marken. Foto 1. Termoterapi af agern foregår i store kar som kan rumme 800 I vand og 

3-400 kg agern. Det ydre kar (skimtes i bunden af billedet) indeholder vandet. Det 
indre kar, med agernene, har en perforeret bund og kan hejses op og ned.

Håndtering og opbevaring af agern er 
problematisk på grund af frøets størrelse 
og indbyggede korte levetid.

Agern tåler ikke at vandindholdet 
kommer meget under 40% (frisk vægt 
basis), og selvom lagringstemperaturen 
kan være lav (0-2°C) vil agernene dø i 
løbet af et til tre år. Rettidig omhu i 
håndteringen fra indsamling til 
udsåning er afgørende for at få en god 
kvalitet og for at kunne opbevare frøene 
så længe som muligt.

Nye faciliteter til 
løvtræfrø
I 2001 fik Planteavlsstationen et nyt løv- 
træfrøhus, da den øgede efterspørgsel 1 2

1) Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 
Statsskovenes Planteavlsstation, Krogerupvej 
21, 3050 Humlebæk.

2) Sektion for Plantepatologi, Institut for Plante
biologi. Den Kongelige Veterinær og Land
bohøjskole, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frede
riksberg C.

*

*

Foto 2. Vandet cirkuleres under behandlingen for at sikre en jævn temperatur og til
strækkeligt med ilt.
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Figur 1. Ciborea 
(knoldbæger- 
svamp) infektionen i 
agern efter 16 
måneders lagring. 
Ingen af disse 
behandlinger har 
fået termoterapi. 
Sepiret er et klæbe
middel der er 
tilsat de biologiske 
præparater for 
bedre vedhæftning.

på løvtræfrø har medført behov for at 
kunne håndtere specielt store mængder 
af agern. Med løvtræfrøhuset har Plante
avlsstationen under ét tag fået samlet 
faciliteterne til udvinding af buskfrø, for
behandling af bøgeolden og andre 
arter, samt håndtering af agern.

Den centrale del af anlægget til 
agern-håndtering er et kombineret tørre- 
og opbevaringsanlæg, der oprindeligt 
er udviklet til håndtering af blomsterløg i 
Holland.

Håndteringen af agern består af føl
gende trin:

- Efter høst skummes tomme og 
insektskadede agern fra partiet i et kar 
med vand.

- Derefter nedsænkes partiet i vand i 
21/2 time ved 41°C for at dræbe egens 
knoldbægersvamp (Ciborea batshciana). 
Se foto 1 og 2.

- Når denne termoterapi-behandling 
er slut vil vandindholdet i agernene 
være et sted mellem 50 og 60 %.

Forsøg har vist at de holdes spire
dygtige længst ved et vandindhold på 
ca. 40%, og derfor skal de tørres ned til 
43 % før lagring. Dette vil ske i kasser af 
palle-størrelse med ca. 400 kg agern i 
hver. Disse kasser er forsynet med 
metal-netbund hvorigennem der kan 
blæses luft fra den blæsevæg kasserne 
er placeret opad. Temperaturen under 
tørring er ca. 15°C.

- Når det ønskede vandindhold er 
opnået sættes kasserne i kølerum ved 
-2°C, ligeledes opad en blæsevæg.
Der placeres temperaturfølere i midten 
af udvalgte kasser, og det er disse følere, 
som styrer blæserene. Når temperaturen 
nærmer sig 0°C, starter blæserne og 
sender derved kold luft igennem kas
serne.

Dette anlæg vil, når det sidste udstyr 
er indkøbt, have udvidet Planteavlsstati
onens kapacitet - fra tidligere at kunne 
håndtere og opbevare 30 tons - til nu at 
kunne klare 90 tons.

Svampe-problemer
De nye frøbehandlings faciliteter sikrer, 
at agernene får den optimale behand
ling før lagring, men langtidsopbevaring 
er stadigvæk problematisk. En af de 
faktorer der er fokus på, er vækst af 
svampe.

Da luftfugtigheden under lagring af 
agern skal være høj for at undgå 
udtørring af frøene, er der gode udvik
lingsmuligheder for svampe. Det er dog 
uklart hvilken rolle de spiller med hensyn 
til agernenes overlevelse, bortset fra 
knoldbægersvampen, som kan have en 
særdeles negativ effekt.

Denne svamp kan dog bekæmpes 
effektivt ved hjælp af den omtalte termo
terapi før lagring, Termoterapi har imid
lertid vist sig at føre til ændringer i sam
mensætningen af svampefloraen, som 
man har ment har været skadelig, og 
derfor har den ofte har været efterfulgt 
af en fungicidbehandling.

Forskning i lagring af 
agern
For at få mere viden om samspillet mel
lem håndtering før lagring, svampe og 
spireevne, samt afprøve forskellige 
alternativer til fungicider, blev der i 1999 
igangsat et forsknings- og udviklings
projekt på stilkeg (Quercus robur) på 
Planteavlsstationen, Projektet er lavet i 
samarbejde med Institut for Plantebiologi 
på Landbohøjskolen.

Der blev undersøgt effekten af ind
samlings- og tørremetode, termoterapi 
og forskellige kemiske og biologiske 
bekæmpelses-metoder på spireevne og 
svampeflora under lagring.

I 1999 blev der lavet en screening af 
en række biologiske og kemiske 
bekæmpelsesmidler på et hollandsk 
parti agern. I 2000 blev forsøget fulgt 
op med en mere grundig undersøgelse 
af de metoder, der gav det bedste 
resultat i første afprøvning. Desuden 
lavede man en sammenligning af agern 
indsamlet på jorden og fra net, og lag
ring af agern med forskelligt vandind
hold. Ved de sidste undersøgelser var 
partiet dansk.

Screening af 
bekæmpelsesmidler
Vandindholdet i det hollandske parti 
agern var ret lavt da det ankom til Plante
avlsstationen. Efter termoterapi var vand
indholdet ca. 40%, så det var ikke rele
vant med yderligere tørrebehandlinger.

Både termoterapi-behandlet, og 
ikke-behandlet agern blev før lagring 
coated med følgende biologiske 
bekæmpelsesmidler: Clonostachys 
rosea IK726, Supresivit, Binab T, Rot
stop, Mycostop, FZB24WG, Cedomon, 
Pseudomonas chiororaphis MA342.

De blev desuden overfladebehandlet 
med følgende kemiske midler: Octave 
(fungicid), atamon (natrium benzoat), 
brintoverilte, ascorbinsyre, kalk
opløsning og ozon.

Med hensyn til de biologiske bekæmpelses
midlers oprindelse, metode til frøbehandling 
og anvendte koncentrationer henvises til 
Knudsen et al. (2002). Bemærk, at ingen af 
midlerne er udviklet eller tidligere testet for 
behandling af frø, der lagres ved lave tem
peraturer.

Spireprocenten faldt for termoterapi- 
behandlede agern fra 85 til 40 % i løbet 
af 17 måneders lagring. For agern, som 
ikke fik termoterapi, faldt spireprocen
ten fra 60 til 20%.

Det mest overraskende resultat var 
nok, at behandling med fungicider efter 
termoterapi ikke havde effekt på over
levelsen. Faktisk var der ingen af de 
kemiske midler, der havde nogen effekt 
på termoterapi-behandlede agern, 
hvorimod der var en lille positiv effekt af 
de biologiske midler.

På agern, der ikke var termoterapi- 
behandlede, havde både kemiske og
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rosea tilsat klæbemidlet Sepiret); og Sepiret (klæbemidlet tilsat alene).
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Figur 2. Spirekurver for agern indsamlet 
fra jorden (A og C) og fra net (B og D).
A og B er med termoterapi, og C og D 
er uden. Behandlingerne henviser til:

biologiske midler en positiv effekt på 
overlevelsen. Desuden kunne de delvis 
holde Ciborea nede (se figur 1). De 
bedste resultater blev dog konsekvent 
opnået for termoterapi-behandlede 
agern.

Termoterapi medførte en ændring i 
mikrofloraen på agernene. Væksten af 
visse almindelige skimmelsvampe 
{Alternaria spp, Penicillium spp. og 
Mucoracea) blev fremmet, og væksten 
af Cladosporium spp (sortskimmel
svampe) blev hæmmet.

Der var ingen antydning af at de 
svampe som blev favoriseret af termote
rapi optrådte i skadelig mængde. Deri
mod blev der fundet en negativ korrela
tion mellem Cladosporium og spireevne.

Indsamlingsmetode og 
tørring før lagring
I 2000 blev der lavet en mere grundig

480

undersøgelse af henholdvis coatning 
med Clonostachys rosea IK726 og des
inficering med ascorbinsyre.

Der var her tale om et dansk frøparti 
med et ret højt vandindhold, ca. 50%. 
Derfor var det desuden muligt at sam
menligne lagring uden tørring efter 
termoterapi 3), med lagring efter tørring 
til 40% 4). Forsøgene blev lavet med 
agern som var indsamlet fra henholds
vis net eller direkte fra jorden.

Den positive effekt af termoterapi 
blev igen bekræftet. Der blev ikke fundet 
nogen konsekvent forskel på overlevel-

3) Agernene blev gennemblæst med kold luft 
i 1.5 time efter termoterapi for at overfladetørre 
dem.

4) Agernene blev ovntørret på netbakker ved 
15°C, 30% RH i ca. 17 timer.

sen for net- og jordindsamlet agern, hel
ler ikke med hensyn til mikroflora, hver
ken lige efter indsamling eller efter 18 
måneders lagring.

Tørring til 40% havde en rigtig god 
effekt på overlevelsen af de termoterapi 
behandlede agern , og coatning med 
Clonostachys rosea havde også en 
positiv effekt. Undersøgelserne tyder 
på, at en del af effekten skyldes, at 
svampe der kunne være skadelige 
(Conostroma, Cylindrocarpon og Clado
sporium) hæmmes af såvel tørring som 
antagonister (dvs. andre svampe som 
udkonkurrerer de skadelige svampe).

For ikke-termoterapi-behandlede 
agern, resulterede tørring derimod i 
dårligere overlevelse, og mikroflora 
undersøgelserne viste da også en gene
rel stimulering af svampevæksten. Ascor
binsyre behandlingen havde ingen effekt.

Spireprocenten for termoterapi-
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Foto 3. Stilkeq-planter af aqern opfuqtet før udsåning i foråret 2002. Fotograferet 
ultimo oktober 2002.

behandlede og tørrede agern faldt fra 
83-88% til 21 -31% i løbet af 18 måne
der. I samme periode faldt spireprocen
ten for termoterapi-behandlede, men 
ikke-tørrede, agern fra 81 -92% til 5%. 
På figur 2 ses udviklingen i spireevne 
for de forskellige behandlinger,

Anbefalinger
På baggrund af de ovenstående resul
tater må det fortsat anbefales at 
behandle agern med termoterapi. Der
efter anbefales det at tørre frøene ned til 
ca. 40% vandindhold inden lagring, 
hvorved kemisk eller anden behandling 
kan undgås.

Forsøgene har også vist, at tørring af 
ikke-ternioterapi-behandlede agern ved 
15°C giver anledning til vækst af ska
delige svampe. Da det ikke er svært at 
forestille sig, at agern under transport 
eller i ‘venteposition’ kan være udsat for 
lignende betingelser, understreger det 
endnu engang vigtigheden af hurtig 
frøbehandling.

Man skal dog også huske, at ikke 
alle svampe der vokser på frøene er 
problematiske for kvaliteten under lag
ringen. Tværtimod ser der ud til at være 
et potentiale for at udnytte antagonisti
ske mikro-organismer som f.eks Clono- 
stachys rosea som alternativ til fungicid
behandling.

Der kan også være vækst af harm
løse svampe, som ikke kræver bekæm
pelse. Forsøgene har derfor ført til et 
mere nuanceret syn på svampe-flora 
under frølagring.

Opfugtning før udsåning
Alle de agernpartier som er sået ud på 
Planteavlsstationen i foråret 2002, har 
inden udsåning fået følgende behand
ling for at hæve vandindholdet i frøene:

Agern i sække blev nedsænket i 
koldt vand i 24 timer. Derefter blev de 
taget op af vandet og sat køligt i 24 
timer. Denne behandling blev gentaget 
tre gange, således at vandindholdet 
steg til ca, 55%.

Frøene var således klar til at spire så 
snart de var sået. Generelt har det 
resulteret i en hurtigere og mere ensartet 
fremspiring, og der blev optalt mellem 
143 og 240 1/0 planter pr. kg agern. 
Under normale omstændigheder vil spi
ringen ske over en lang periode og først 
slutte i juli måned, og man vil opnå 100 
til 120 planter pr. kg agern.

Foto 3 viser et bed hvor agernene er 
opfugtet før udsåning.

Igangværende forsøg
Da forsøgsresultaterne har vist at opbe
varing i 18 måneder stadigvæk er pro
blematisk, ønsker vi at undersøge om 
såningstidspunktet vil have en effekt på 
hvor mange planter man kan få ud af et 
parti frø. Såning af samme parti agern 
(med og uden opfugtning) i november 
2002 og foråret 2003 vil derfor blive 
sammenlignet.

Desuden er der et forsøg i gang om 
effekten af frosthærdning på agern 
under lagring, samt med termoterapi, 
som forventes afsluttet i løbet af det 
kommende år.
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Foto 1. Indsamling af frø og blade på net.

Af skovrider Ole Pedersen

Der er lavet et forsøg 
med udsåning af bog 
sammen med blade i 
skov. Formålet er at for
enkle indsamlingen og 
efterligne naturen mest 
muligt.

De foreløbige erfarin
ger tyder på at det bli
ver for dyrt.

På Løvenborg Skovdistrikt gennemføres 
en række forsøg med såning af frø af 
bøg, eg, ask og fuglekirsebær. For
søgene gennemføres af skovrider Ole 
Pedersen og Palle Madsen, FSL, og er 
finansieret af Skov- og Naturstyrelsens 
praksisnære midler.

Da specielt såning med bøgefrø har 
givet dårlige resultater, er der i efteråret 
2002 lavet et delforsøg, hvor der er 
udsået frømængder næsten svarende til 
det naturlige frøfald i bøg. Forsøget går 
ud på at lave indsamlingen så billigt 
som muligt og at efterligne naturen ved 
at udså frøene sammen med bladene.

Første såningsforsøg
Forsøget er gennemført på et areal med 
gammel rødgran, hvor der var lavet et 
forsøg med såning af eg og ask året før.
I november 2000 var der sået 35 kg 
agern i pletter efter spadeharvning med 
hest og dækning med fod, samt 15 kg 
ask med rund hånd.

Skærmen blev fældet i sidste halvdel 
af januar 2001. I midten af april blev der 
lavet pladsrydning som en normal ryd
ning i nord-/sydgående ranker. Disse 
blev først afbrændt i juni 2001.

Hele arealet er hegnet med 1,70 m 
højt haretæt hegn i august 2001.

Dette første forsøg gav kun ganske 
få planter.

Forsøgsformål
I september 2002 blev der så startet et 
nyt forsøg på arealet med udsåning af

en meget stor frømængde bog i striber 
af mineraljord. Striberne er lavet med en 
stor tallerkenplov.

Bogen er indsamlet med blade og er 
med spande fordelt i rillerne. Ideen med 
at udså bog sammen med blade er, at 
bladene skjuler frøene for fuglene, så 
de ikke er så nemme at finde.

Ideen er at naturen er meget rigelig 
med frø, og dette bør efterlignes ved 
udsåning. For at det skal være økono
misk skal frøene samles billigt ind. Det 
kræver at bladene er med, da det er 
dyrt at adskille blade og frø.

Det kunne tænkes, at naturen har 
udviklet de bøge bedst, der smider bla
dene lige efter frøene for at skjule dem.
I så fald er det uklogt at så frø uden bla
de. Bøgefrø tåler meget dårligt at blive 
dækket med jord.

Frøindsamling
Frøene er indsamlet på net udlagt d. 13. 
september 2002. Der er indkøbt faca
denet til 2 kr/kvm inch fragt. Udlægning 
og nedpælning i siderne med pæle til 1 
kr/stk gav en samlet omkostning til 
udlægning på i alt 1,05 kr/kvm.

Imens blev der lavet striber til

udsåning af frøene. Med tallerkenplov 
er der pløjet striber med ca. 2 meter 
imellem rækkerne til en omkostning på
2800 kr./ha.

Frøene blev indsamlet d. 15 oktober. 
Samlingen sker ved at 2 mand i hver 
side af nettet samler en bunke frø og 
blade i nettet, vipper denne i en grab 
på en lille læssemaskine, hvorfra det 
læsses i tipvogn.

Indsamling af ca. 100 kg frø, oprul
ning af net, transport til såningskultur, 
udsåning i striber med spand og oprul
ning af net tager 2 mand en dag, sva
rende til 16 timer.

Indsamling af frø og læsning på 
vogn tager ca. 6 timer og oprulning af 
net ca. 4 timer. Derefter transport af frø 
til kulturareal ca. 2 timer, og udsåning 
ca. 4 timer. Udsåning skete med span
de og udhældning i riller og på den 
vendte jord.

Maskinforbrug 2 timer å 210 kr/t = 
420 kr.

Resultatet viste at der blev indsamlet 
frø svarende til 1 kg på 15 kvadratmeter 
net. Det svarer til 667 kg frø/ha. Ikke alle 
kvadratmeter er i brug, da nettet ikke 
ligger helt lige. Nettet kan genbruges.
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Målinger
Resultatet af udsåningen er opgjort ved 
at opmåle 10 punkter på 20 x 20 cm, 
fjerne alle blade og tælle frøene. Blade
ne er derefter spredt over prøvepunk
terne igen.

Det viste sig at der var udsået 340 
stk. frø pr rillemeter. Der er således 
udsået 442.000 stk. frø svarende til 400 
kilo/ha.

For at se om bladene beskytter frøe
ne er der i tre forskellige rækker udsået 
3 rækkemeter med 340 frø pr rækkeme
ter uden blade.

Omkostninger til indsamling af frø 
fremgår af tabel 1.

Mi • •
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r /
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Foto 2. Oprilning på kulturareal ■ 
bemærk ukrudtsvegetationen.

*

Foto 4. Kulturarealet efter udsåning.

Alternativ såning
Hvis metoden skal være interessant for 
praksis skal omkostningerne ned under 
10.000 kr/ha. Derfor kan man også regne 
baglæns og se hvor mange bog pr rille
meter der er råd til. Se tabel 2. Forsøget 
vil til sommer 2003 vise hvor mange plan
ter der komimer pr. rillemeter, og dermed 
om modellen giver et brugbart resultat.

Udsåning på dette niveau vil svare til 
110.500 frø pr ha eller 17 frø pr række
meter. I de første såningsforsøg på 
Løvenborg benyttede vi 10 frø pr meter 
uden blade, men uden blade, og det 
gav ingen planter.

Det er meget tvivlsomt om knapt den

dobbelte mængde med blade vil give et 
tilfredsstillende antal planter. Det skulle i 
så fald være fordi bladene havde en 
beskyttende virkning over for fugle.

Der er en del græs på forsøgsarea
let, så der vil være mange mus. Det vil 
vise sig, om de fjerner bogene i løbet af 
vinteren.

Konklusion
Vi må afvente resultaterne af fremspi
ring til foråret i forsøget. Men umiddel
bart ser det ikke ud til at såning af bog 
med blade er et alternativ til plantning 
på den gode jord. Metoden er forment
lig for dyr.

\ -M -m

Foto 3. Udsåning af frø med blade på kulturarealet.

Tabel 1. Omkostninger til indsamling af bog med blade samt udsåning i en anden 
bevoksning. Kr/ha.

Stribebearbejdning 2800 kr

Indkøb af net 6000 kvm å 2 kr x 0,5 = 6000 Kr
Pæle 500 å 1 kr/sfk x 0,5 = 250 kr

Udlægning af net 20 t å 190 kr/t - 3800 kr
Indsamling af frø 20 t å190 kr/t - 3800 kr
Indsamling af net og pæle 15 t å 190 kr/t == 2850 kr

Transport af frø/net 6 t å 400 kr/t = 2400 Kr
Udsåning af frø 15 t å 190 kr/t = 3800 kr

I alt 25700 kr

Indkøb af net og pæle er ganget med 0,5, idet de kan genbruges mindst 1 gang.

Tabel 2. Model for omkostninger til udsåning af bog, hvis metoden skal have prak
tisk interesse. Kr/ha.

Stribebearbejdning 2800 kr
indsamling af 100 kg bog 4775 kr
Udsåning af frø 7 t å 190 kr/t 1330 kr

I alt 8905 kr
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Eg sået i maj 2001, efter to vækstsæsoner. Der har været udsået en dækafgrøde af vårhvede i 2001. Der er udsået 3 ege pr. 
løbende meter, og i dag findes 2,2 planter pr. m. Græsset mellem de to rækker er slået her for bedre at kunne se egene.

SANINGSKULTUR 
AF EG OG BØG

Forsøg viser at en ege
kultur kan anlægges bil
ligt og ret sikkert ved 
såning. En dækafgrøde 
af hvede holder ukrudtet 
nede.

Såning kan nok også 
bruges ved bøg, men 
dækafgrøden skal være 
oppe når bøgen spirer.

Der kan måske laves 
skov ved naturlig tilgro
ning i nærheden af 
naturlige frøkilder.

En plantet kultur er sikker, men også 
dyr, og her kan såning måske være et 
alternativ.

Såning er for så vidt ikke en ny meto
de. Indtil sidst i 1800 tallet blev skovkul
turer næsten altid anlagt ved såning, 
fordi det var enkelt med datidens teknik. 
Efterhånden som produktion af planter 
fra planteskoler kom i gang gled sånin
gen ud, fordi en plantet kultur ofte er 
mere sikker.

Med den anstrengte økonomi i skov
bruget er der blevet fornyet interesse 
for billigere kulturmetoder. Fyns Stats
skovdistrikt har brugt såning flere gan
ge til skovrejsning. Der er overvejende 
gode erfaringer med eg, mens de første 
såninger med bøg ikke er gået så godt

som ønsket - primært p.g.a. uheld ved 
opbevaringen af frøet.

For at få flere erfaringer med såning 
er der anlagt et demonstrationsforsøg 
på Nordlangeland. Fler afprøver man 
også dækafgrøde, forkultur og ind- 
såning af træer og buske.

Forsøget blev vist frem ved en eks
kursion d. 26. september, arrangeret af 
Forstkandidatforeningen. Emnet har 
åbenbart stor interesse, for til denne lidt 
afsides lokalitet var der kommet næsten 
30 deltagere fra hele landet.

Vellykket eg
Vi gik først ud i egesåningen, og den 
var vellykket. Efter to vækstsæsoner var 
mange planter 1/2-3/4 mi høje, og man-
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Eg 2 år efter såning, uden dækafgrøde. Eg 2 år efter såning, 50 kg/ha hvede udsået i år 1 som 
dækafgrøde.

ge steder var de ved at nå over ukrud
tet. Kulturmetoden var således:

Sommeren 2000: Forudgående land
brugsdrift på arealet var hvede.

Medio september 2000: Arealerne 
klargøres ved sprøjtning med Roundup 
mod kvik samt pløjning.

Efterår 2000: Agern høstes på egne 
bevoksninger på Nordlangeland, heraf 
80% fra Bræmlevænge (F551). Agern 
blev opbevaret hos Planteavlsstationen, 
som gav dem termoterapi og behandle
de dem med et fungicid for at undgå 
angreb af egens knoldbægersvamp (se 
mere i artikel side 478).

Maj2001: 2 x harvning og hegning. 
Såning af vårhvede som dækafgrøde i 
følgende mængder: 0 kg/ha, 50 kg/ha, 
100 kg/ha (standard), 180 kg/ha .

Såning af eg med en torækket 
oldensåmaskine. Rækkeafstand er 1,5 
m, og der sås 3 agern pr. løbende 
meter, svarende til ca. 20.000 pr. ha, 
hvilket igen svarer til 60-200 kg/ha 
afhængig af frøstørrelsen. Sådybde er 3 
x frøets tykkelse - dvs. ca. 5 cm’s dyb
de. Der kan sås 1 ha pr. time.

Plantning af ammetræer af poppel 
(OP42), rødel, hybridlærk og fuglekirse
bær. Der er fire planteafstande: 1,5x1,5 
m, 3x3 m, 4,5x4,5 m og ingen amme
træer.

Forsøget har 20 parceller å 20x20 m, 
og alle behandlinger gentages 2 gan
ge.

Forår 2002: Punktsåning med plante
rør af navr, lind, tjørn og hassel. Frøene 
af navr, lind og tjørn blandes med hin
anden og sås på 3,5 x 3,5 m, dvs. ca. 
800 såpunkter/ha og med 20 ml pr. 
såpunkt. Hassel sås med 7 meters 
afstand mellem såpunkterne - og med 
henholdsvis 1 og 2 nødder i hvert andet 
såpunkt.

Maj 2002: Der optælles 2,2 egeplan
ter pr. løbende meter, dvs. 73% af frøe
ne er blevet til planter. Kulturen beteg
nes som vellykket.

Nu har planterne altså stået to

vækstsæsoner, og det er tid at drage 
de første konklusioner:

Såtidspunkt
Det nemmeste vil ofte være at så om 
efteråret, lige efter frøhøsten. Det kan 
lade sig gøre hvis vejrforholdene er 
gunstige - dvs. hvis jorden er bekvem i 
oktober/november. En efterårssåning vil 
sikkert føre til en hurtigere fremspiring 
det følgende forår, så egeplanterne kla
rer sig bedre over for ukrudtet.

På en leret jord er det imidlertid ofte 
umuligt at færdes på arealet sidst på 
efteråret, så man må vente til foråret. 
Fordelen er da at man får mulighed for 
at behandle agernet mod knoldbæger
svamp; til gengæld får man omkostnin
ger til lagring og behandling. Eg har i 
modsætning til bøg ikke nogen fysiolo
gisk frøhvile, som kan give problemer 
ved forårssåning.

Niels Arp fra Levinsen Skovfrø pege
de på at det er svært at styre termotera
pi nøjagtigt, og at det ikke kan betale 
sig med et så stort parti som her. Han 
mente ikke at man ville få angreb af 
knoldbægersvamp om efteråret.

Såmaskinen er fra Egedal, og hvis 
andre overvejede at købe en maskine 
var man velkommen til at kontakte skov
distriktet for at høre deres erfaringer 
(Søren Strandgaard / Lars Vester).

Mængden af agern
Der er udsået 3 agern pr. løbende 
meter. I maj 2002 var der i snit 2,2 pr. 
løbende meter. Det giver et plantetal på 
14.000 pr. ha, og det er mere end rige
ligt, fordi udrensningen kan blive dyr. 
Grunden til at der er sået 3 agern pr. m 
er at såmaskinen kunne ikke stilles lave
re.

Niels Arp oplyste at agern er billig i 
indkøb - 20 kr/kg. Det giver en frøpris 
på 1.200-4.000 kr/ha; til sammenligning 
koster en plantet kultur 12.000-25.000 
kr/ha i indkøb af planter.

Niels Arp foreslog også at samle

eget frø, og blande en fin vedprodu
cent med en landskabseg for at få en 
varieret bevoksning. Frøene behøver 
ikke at komme ind over et frøfirma (det 
er da forfriskende at høre fra en 
frøhandler).

Dækafgrøde
Dækafgrøden af vårhvede blev som 
nævnt udsået samtidig med egene. 
Tanken er at hveden skygger det meste 
ukrudt væk om foråret, for så at visne 
midt på sommeren og give lys til egene. 
Målet er at udvikle en simpel kulturme
tode hvor man kan lave det hele på én 
gang, og så vende ryggen til uden at 
skulle lave renholdelse.

Målinger viser at hveden virkelig 
hæmmer væksten af ukrudt. Uden 
dækafgrøde kommer der næsten 80 
gram ukrudt i hvert plot - men er der 
sået vårhvede kommer man ned på 10- 
20 gram ukrudt. Se figur 1.

Det ser ikke ud til at hveden har 
hæmmet egenes vækst. Sidst i septem
ber 2001 talte man antal af spirede ege 
pr. 100 mi række:

0 kg/ha hvede.................................211
50 kg/ha hvede............................... 243
100 kg/ha hvede.............................190
180 kg/ha hvede.............................202

Standardmængden i dette forsøg var 
100 kg/ha, men det kan altså godt ned
sættes til 50 kg. Eller det kan øges til 
180 kg/ha hvis man vil tage en hvede
høst det første år.

I september 2001 blev der optalt 
ukrudt i de forskellige parceller. Visse 
arter findes kun i parceller uden korn - 
krybende pileurt og raps. Visse arter 
findes kun i parceller med korn - hejre
næb, kornblomst og hønsetarm. Enårig 
rapgræs var over det hele, men mest 
udbredt i parceller med korn.

Efter det første år selvsår hveden sig 
i et vist omfang. Andre ukrudtsarter ind
vandrer, og pletvis har agertidsel, ager-
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Hvede og ukrudt
Tørvægt i gr, pr. 0,29 m2

—

Ved efterarssaning er sagen anderle
des. Skovskaden kan indfinde sig, og 
det blev nævnt at ved en stor fasanbe
stand er det ikke muligt at så eg - de 
bliver spist. Mus er ikke et problem ved 
skovrejsning på bar landbrugsjord fordi 
musene normalt holder sig fra åbne are
aler.

Ammetræer
Ammetræerne har vekslende succes. 
Poplerne er generelt 1,5-3 meter høje, 
rødel og hybridlærk klarer sig fint, mens 
fuglekirsebær klarer sig dårligt - i

mistet de fleste blade

ne er ikke store nok end
ogen gavnlig effekt på

malet er sandblandet ler, 
tier er lerede, og det 
ne. De er kun 10-15 cm 
' efterårsfarver allerede 
>er.
r nok opstået i første 
l hvor der kom meget 
i er slemmet sammen, 
skorpe og begyndende

rit velegnet på stiv jord, 
bentlig kun tale om at 
komime i gang.

ablere en såningskultur 
er - uden hegn - om- 
/ha. I dette beløb er ind- 
et skovbryn, og at der er 
J på forsøgsanlægget 
iå parceller. Uden for- 
ibet have været noget

n kun bruges på land- 
laskinen har en tud der
3 den kan ikke bruges på

Udsædsmængde af hvede, kg pr. ha

Figur 1. Tørvægt af hvede og ukrudt i gram pr plot på 0,29 m2 for fire forskellige 
udsædsmængder af hvede.

padderok, vinterraps og timote været 
dominerende.

Konklusionen er at vårhvede som 
dækafgrøde kan begrænse behovet for 
renholdelse - måske kan det helt und
gås. Hvede er nok bedst til træarter som 
vokser gennem hele sæsonen, såsom 
eg og ask, mens det nok er mindre vel
egnet til træarter som standser væksten 
tidligt og skal have lys om foråret 
(såsom bøg og de fleste nåletræer).

Man har ofte brugt rug som dækaf
grøde, men rug går let i leje på god 
jord. Rug bruges især på let jord som 
dækafgrøde, ofte for at undgå sand
fygning. Til en plantet agermarks kultur 
foreslås således 10-15 kg/ha vinterrug.

Fyns distrikt havde lavet et lille for
søg med havre. Der kom mere græs

end under hvede, måske fordi havre er 
mere lysåben.

Supplerende såning
Den supplerende såning er vanskelig at 
få øje på. Der ses jævnligt hassel, mens 
der kun kan erkendes få punkter med 
tjørn/navr/lind.

Fremspiringen havde nok været bed
re hvis frøene var sået i maj 2001, så de 
havde fået dækning af vårhveden. Det 
var også en fejl at det hele ikke blev 
sået samtidig.

Vildt
Agern er meget attraktiv føde for flere 
dyr og fugle. Problemet er ikke stort om 
foråret, hvor vildtet har meget kort tid til 
at finde frøet før det spirer.

august har de i 
(luseangreb9).

Ammetræer 
nu til at have n< 
egene.

Stiv jord
Det meste af ai 
men nogle par' 
præger planter 
høje, og de hat 
sidst i septemt

Problemet e 
halvdel af 2002 
nedbør. Jorder 
der er en hård 
revnedannelse

Eg er norms 
så der er forhå 
planterne skal

Pris
Prisen for at et: 
som beskrevet 
kring 10.000 kr 
regnet et plant« 
brugt en del tic 
med mange sn 
søget ville belø 
lavere.

Metoden ka 
brugsjord. Sårr 
går i jorden, oc 
skovjord.

Eg 2 år efter såning, rødel på 1,5 x 1,5 m som ammetræ, 100 
kg/ha hvede udsået. Hassel 1 år efter såning i egestykket.

□ Hvede 
■ Ukrudt
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Eg 2 år efter såning på stiv lerjord 2 år efter såning (man skulle lede for at finde planter).

Mislykket bøg
Vi havde nu gået ret lang tid og diskute
ret egesåningen. Der var flere gange 
blevet spurgt til bøgesåningen, men 
den skulle lige vente.

Til sidst kom vi så hen til arealet med 
bøg, og den var ikke vellykket. Man 
skulle lede for at finde bøge, og de var 
små.

Kulturanlægget var foretaget efter 
næsten samme model som med egene. 
Bogen er en lokal frøkilde, Vestre Stigte- 
have (F547), den blev gemt på køl og 
behandlet til udsåning af Planteavls
stationen.

Såningen skete med en majsmaskine
1 maj 2001. Der var planlagt udsåning af 
10 bog pr. løbende meter, men det blev 
kun til 8. Det svarer til 15-30 kg/ha. 
Sådybden er igen 3 x frøets tykkelse - 
dvs. 1-2 cm’s dybde (hellere 1 cm end
2 cm). Pas på med for dyb såning af 
bog !

Der blev igen udsået vårhvede, 100 
kg/ha som standard, sammen med 
bogen. Men så gik det galt.

Efter såningen var vejret både fugtigt 
og varmt, og det resulterede i en meget 
hurtig og næsten komplet fremspiring af 
bøg - hurtigere end dækafgrøden. 
Bøgeplanterne stod nærmest og lyste 
op med de lysegrønne blade på en tid 
hvor der ikke var ret meget andet spise
ligt. Det tiltrak mange fugle (især duer 
og krager) som gik langs rækkerne og 
åd planterne, da de stod med udfolde
de kimblade.

I foråret 2002 blev der lavet en sup
plerende såning af ask og fuglekirse

bær, svarende til 3.000 såpunkter pr. ha 
(2 x 1,65 m). Det forbehandlede frø af 
begge arter (foretaget af Hedeselska
bets Skovfrøsektion) var forinden 
opblandet i sand og spagnum i cement
blander til en samlet mængde på 45 I; 
dvs. 10 ml blanding pr. såpunkt.

Der kan kun erkendes få planter fra 
denne såning i august.

Såtidspunkt
Målet er at så bøg om efteråret umid
delbart efter indsamling af bogen, for 
så sparer man opbevaring og forbe
handling. Det stiller imidlertid store krav 
til logistikken omkring indsamling, og 
den lerede jord er ofte ikke tjenlig sidst 
på efteråret. Derfor vil såning om foråret 
nok blive det mest almindelige.

Ulempen kan være, at bøgeplanter
ne spirer frem så tidligt (april), at de kan 
blive dræbt af forårsnattefrost, ligesom 
skorpedannelse i jordoverfladen (især 
problem ved landbrugsjord) kan hindre 
kimplanternes fremspiring. Dækafgrøden, 
som derfor skal sås om efteråret, formo
des dog at modvirke disse problemer.

Dækafgrøde
Bøgene manglede beskyttelse da de 
var spiret frem, og de var et let bytte for 
fuglene. Derfor blev det foreslået at 
udså dækafgrøden tidligere om foråret, 
og vente med at så bogen indtil dækaf
grøden er oppe. Hveden kan godt tåle 
at der kører en oldensåmaskine - man 
kan eventuelt undgå at så dækafgrøde i 
striber med 1,5 m afstand så der er 
plads til at så bogen.

Nogle havde erfaring for at hvis hve
den er 15 cm høj vil fuglene ikke lande 
på jorden. I lufthavne slår man netop 
græs i denne højde for at undgå at 
fugle sætter sig. Rug er måske også 
egnet som dækafgrøde - Haderslev 
distrikt havde gode erfaringer med 
bøg i rug.

Fugle er et kendt problem i forbindel
se med udsæd af bog. I planteskoler 
dækker man næsten altid med net.

Vurdering
Bøgesåning på landbrugsjord er ikke så 
sikker som eg. Bøgen er ikke en pionér- 
træart, og derfor får den oftere end eg 
problemer med frost, tørke, mus og 
ukrudtskonkurrence på friland. Disse 
problemer bliver nok større i en sået 
kultur af bøg end i en plantet kultur.

Naturlig tilgroning
Hele tanken bag såning - og plantning 
- er at man må gøre noget for at få 
skov. Men det kan måske komme af sig 
selv.

I august 2002 kunne man se en livlig
fremspiring af forskellige træ- og 
buskarter over stort set hele arealet, 
mest markant på de dele der er tæt på 
skovbryn og levende hegn. Ask og to 
arter af pil er dominerende, men også 
tjørn, fuglekirsebær, birk og eg ses selv- 
sået.

Det blev nævnt at på Tåsinge sår ær 
sig 200 m fra skoven, og i Rudkøbing 
skov skulle der være meget selvsået 
ask. Begge arter har vindbårne frø.
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Der er flere frøkilder tæt på forsøgs
arealet. Der er en større skov mod nord, 
og lidt længere væk er der en større 
skov mod øst. Desuden er der mange 
beplantninger på egnen. Der er altså 
mange mulige frøkilder.

En model for naturlig tilgroning kun
ne derfor være således: Undersøg om 
der er passende frøkilder tæt på skov
rejsningsarealet. Disse frøkilder kan 
være skov, men også levende hegn, 
flotte enkelttræer osv. Frøkilder med 
vindbårne frø bør være vest for skov
rejsningen så frøene nemt blæser ind.

Er der frøkilder kan man undlade at 
kultivere en stribe på 50-100 m op til 
skoven/hegnet. Efter et par år kan man 
så vurdere om der er kommet et pas
sende antal træer og buske, og om der 
er nok ønskede arter (de fleste vil nok 
betakke sig for større områder med 
arter som pil, røn, hyld, brombær, eller 
lignende).

Værdien af vedproduktionen vil nok 
være mindre end på resten af arealet - 
men vedproduktion er måske heller ikke 
det primære ved hele skovrejsningen. 
Det har været gratis at anlægge sko
ven, men det vil være dyrere at lave 
udrensning (hvis det bliver aktuelt).

sf
Kilder:
Palle Madsen, Lars Vester og Søren Strand- 
gaard: Såning af eg og bøg på landbrug
sjord på Nygård v. Lohals, Fyns Statsskov
distrikt - forsøgsskitse vedr. demonstrations
forsøg. Desuden iagttagelser pr. sept. 2001 
og august 2002 ved ovennævnte samt 
Thomas Kudahl og Peter Matthesen. 8 sider.

Palle Madsen og Esben Møller Madsen: 
Såning på stormfaldsarealer - et uprøvet 
alternativ? Skoven 4/00, s. 190-193 eller sær
nummer februar 2001, s, 47-50.

Torben Ravn og Jeppe Lange: Rugmeto
den. Skoven 4/93, s. 178-179.

Henrik Knudsen, Kirsten Thomsen, Inge 
Knudsen: Forbedret håndtering af agern på 
Planteavlsstationen. Skoven 11/02.

Forsøgsareal: Nygård ved Lohals på Nord- 
langeland. Et par km før Lohals deler vejen 
sig, til venstre fortsætter den mod Lohals, og 
ligeud går den mod Hov. Nygård ligger i den 
trekant som dannes af de to veje og skoven 
nordfor.

AKKERUP PLANTESKOLE
5683 HAARBY
TLF. 6473 1058 - FAX 6473 3158 
mail@akkenjp.dk
www.akkerup.dk

Skov-, læ og hækplanter
Rekvirer katalog eller De er velkommen 
til at aflægge Planteskolen et besøg. 
Tilbud afgives gerne.

Fire års vækst
Lige nord for Lohals by ligger et andet skovrejsningsareal med eg som er anlagt 
for 4 år siden. Det meste er plantet, men der er et lille stykke med såning.

Planterne er sat med maskine efteråret 98 i stub. Det var hollandsk eg på 3 år, 
30-50 cm. Desuden er der indplantet avn, hassel og lind. Egene trives og er 
efter fire år knapt 2 m høje. Det er især i 2002 de har taget fart, og flere har St. 
Hansskud fra i år på over 1 m.

Såningen er fra foråret 99, og der er sået 3 pr. m med maskine. De er i snit 
omkring 1 m, men med en del variation. Det er et udmærket resultat i betragt
ning af at de er tre år efter plantningen.

Man havde slået tidsler med en portaltraktor i sommer - men ikke for egenes 
skyld. Året før var der nærmest telefonstorm på distriktets kontor da luften plud
selig var fyldt med tidselfrø. Så for at bevare det gode naboskab til byens borge
re og de økologiske landmænd blev tidslerne slået i år.

Rodudvikling
Man havde prøvet at grave planter op fra de to stykker, og der var en klar for
skel. De plantede ege var lette at grave op, det var tydeligt at rødderne var 
beskåret, og rødderne var også påvirket af plantefuren.

De såede planter derimod var nået så langt ned at man ikke kunne få rødder
ne op i hel stand. De såede planter havde desuden spredt rødderne meget bed
re ud til alle sider.

Det viser sig altså at røddernes udvikling og træets forankring er ringere på 
planteskoleplanterne. Men bliver denne forskel ved, og hvad betyder den for 
vækst og stormfasthed?

/vf.F hi

Plantet kultur af eg, 4 år fra plantning med 3 årige planter.
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Sået kultur, 4 ar fra såning
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Fig. 1. Lige syd for Ækvator breder Indonesien sig over 3 tidszoner. Kortet viser 
placeringen af de 6 regionale skovfrøcentre.

TRAINING of trainers and production of, 
TRAINING AND EXTENSION MATERIALS 

Bogor, 14,h- 30* April 1999

V
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Fig. 2. Det er indonesisk stil at kursisterne møder velklædte med lyse skjorter og 
mørke benklæder.

Af forstkandidat Aa,
Marcus Pedersen

Om et dansk bistands
projekt med etablering 
af skovfrøcentre i Indo
nesien.

Centrene skal udøve 
rådgivning, registrering 
og kontrol vedrørende 
produktion af skovfrø.

På sigt bevares nok 
kun små arealer med 
naturskov i landet.

Forfatteren giver for
slag til bedre bistands
projekter - bl.a. en klar 
definition af målsætnin
gen, bedre engagement 
fra toppersoner, håndte
ring af korruption, og 
bedre støtte hjemmefra. 
En mere effektiv bistand 
kan let opveje den aktu
elle besparelse på finans
loven på 1,5 mia. kr.

Næppe var jeg som 64-årig trådt tilba
ge fra min stilling som forstander for 
Skovskolen før jeg fik tilbudt en 3-årig 
kontrakt som "Training and Extension 
Adviser" for det Danida/lndonesien 
finansierede skovfrøprojekt, Indonesia 
Forest Seed Project, IFSP Det har hjem
sted i millionbyen Bandung på Java.

De tre år fra 1998 - 2001 skulle heref
ter vise sig at blive overordentlig inter
essante, såvel fagligt som kulturelt og 
oplevelsesmæssigt. Jeg vil i det følgen
de give nogle glimt af indtrykkene og 
erfaringerne.

Landet
Indonesien er et kæmpestort ørige med 
mere end 13.000 øer. Det strækker sig 
over tre tidszoner og 5000 km og ligger 
lige syd for Ækvator. Det dækker 1.9 
millioner kvadratkilometer (45 gange

Danmark) og beboes af 210 millioner 
mennesker, især muslimer.

350 års hollandsk koloniherredømme 
og udbytning efterfulgt af mere end 30 
års diktatur (Suharto) har sat sine tydeli
ge negative spor på landets udvikling. 
Det spæde demokrati under landets 
nye præsident Megawati står nu overfor 
en kæmpeopgave med at holde sam
men på nationen - hvis smukke motto 
iøvrigt er: “Unity in Diversity” [Enhed i 
forskellighed].

Landets 27 regioner skal udvikles 
organisatorisk og teknisk, samtidig med 
at korruptionen og nepotismen afskaffes 
og fattigdommen bekæmpes gennem 
en ændret fordeling af goderne. Opga
ven er enorm og vil tage tid, men poten
tialet er til stede. Omstillingen vil sikkert 
lykkes, hvis nationen får ro, og hvis 
omverdenen vil være politisk og økono
misk behjælpelig, forstående og tole
rant.
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Fig. 3. Regnskoven er et dårligt økonomisk aktiv og er hårdt trængt af plantage
skovbrug, olieplantager, bønders opdyrkning og ulovlige hugster.

Skoven
Landet er enormt frodigt på grund af en 
jordbund som mange steder er baseret 
på vulkansk aske, et godt klima og en 
høj nedbør. De bedste jordbrugsområ
der er Java, Bali og Sumatra, Landet 
anses at have 10% af verdens tilbage
værende tropiske regnskov, og godt 
halvdelen af landet eller mere end 100 
millioner ha er stadig dækket af skov.

Et ambitiøst tilplantningsprogram til
stræber at øge plantagerne fra de 
nuværende 1.4 million ha til 10.5 million 
ha i år 2030. I dag dækker de hurtigt- 
voksende træarter ca. 75 % af det plan
tede areal - det er træarter som Acacia 
mangium, Acacia auriculiformis, Para

seriantes falcataria, Eucalyptus urophyl- 
la og Eucalytus deglupta.

Omkring 35 træarter, herunder Teak 
og Mahogni, anses for hovedtræarter 
og er emner for frøhøst og forædling. 
Specielt for teaktræ kan det nævnes, at 
statsfirmaet Perum Perhutani produce
rer mere end 1 million m3 teaktræ på 
Java pr. år og har et avanceret forsk
ningscenter for Teak i Cepu, Østjava.

Den totale træproduktion blev i 1995 
anslået til godt 50 mio. m3 pr. år, Det 
anslåes, at en fordobling over de næste 
25 år er ønskelig af hensyn til hjemme
markedets og eksportens behov. Pro
duktionstallet er efter danske normer 
ufattelig lavt (ca. 0,5 m3/ha/år), og det

viser med al mulig tydelighed, hvor 
dårligt et aktiv naturskoven er i økono
misk henseende.

Til sammenligning tales der om en 
produktion på 44 m3/ha/år i plantager af 
Acacia mangium. Og under en ekskur
sion sidste år til Sumatra lærte vi, at 
målsætningen for forskningen var intet 
mindre end 60 m3/ha/år for Acacia og 
Eucalyptus i 7 årig omdrift til cellulose.

Midlerne til at nå målet var angiveligt 
forædling gennem brug af kvalitetsfrø, 
brug af kloner og proveniensvalg samt 
jordbearbejdning og gødskning. Med 
så store produktionsforskelle (fra 0,5 til 
60 m3/ha/år) er der ikke noget mærkeligt 
i, at naturskoven er hårdt trængt politisk 
og økonomisk. Hertil kommer det enor
me pres fra en ludfattig lokalbefolkning 
og det velorganiserede ulovlige tøm
mertyveri, der foregår i hele landet.

Min opfattelse er, at bevaring af 
regnskoven i stor skala i et land som 
Indonesien på nuværende tidspunkt er 
urealistisk. Man må forvente, at den vil 
blive trængt tilbage til visse afgrænsede 
og stærkt kontrollerede og fredede 
statslige områder/naturparker, til visse 
ufremkommelige stejle eller sumpede 
områder og til små øer. Man kan så blot 
håbe på, at de mangfoldige arter inden
for fauna og flora vil overleve disse ste
der.

Hovedtendensen vil være, at arealer
ne over en lang årrække vil overgå til 
højtydende skov- og plantagearealer, 
som vi selv har udviklet det i Danmark 
gennem mere end 200 år. Og denne 
udvikling vil man såmænd nok kalde 
bæredygtig, ligesom vi gør det.

Skovbrugsministeriet
Skov- og træindustrien er den næstvig- 
tigste industri i Indonesien, kun 
overgået i betydning af olieindustrien.
Al skov ejes af staten og administreres 
fra et kæmpemæssigt og magtfuldt 
ministerium med ca. 2000 ansatte alene 
i Jakarta. Ministeriet har til huse i et 
pompøst kompleks i et arboretlignende 
parkanlæg i Jakartas centrum.

Det råder over en rigt udsmykket lob
by, kongressal, flere restauranter, læge- 
klimk, fitnesscenter samt et nydeligt 
skovbrugsmuseum og et stort bibliotek. 
Der er tale om et meget toptungt kæm
pebureaukrati (i aviserne kaldet “burea- 
ucrazy”) med meget stor afstand fra top 
til bund, og helt overvejende præget af 
envejskomunikation “top-down”.

Indonesia Forest Seed 
Project, IFSP
Projektet er hægtet op på et lille sted i 
ovennævnte kæmpemaskineri, nærme
re betegnet i Directorate of Forest Tree 
Seed, DFTS. På den danske side er 
projektet koblet op på henholdsvis 
Danida, der betaler hovedparten af gil
det, den danske ambassade i Jakarta 
og Danagro a/s (nu Scanagri a/s), der 
er ansvarlig for rådgivningen.
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Der er oprindeligt tale om et fireårigt 
(1998-2002) samarbejdsprojekt mellem 
Indonesien og Danmark (Danida). Pro- 
jektet er fornylig blevet forlænget med 2 
år indtil 2004. Totalt dækker Danmark 
51 mio. kr, og Indonesien bidrager med 
12 mio. kr, især til lønninger, bygning og 
kontorhold.

Det overordnede formål med projek- 
tet er: “Forbedret produktion af træ og 
andre træprodukter, bidrag til miljøets 
forbedring og imødekommelse af lan
dets forbrug af tømmer, pæle, brænd
sel, foder, frugter og læ’’.

Det umiddelbare mål er: Produktion 
og leverance af genetisk egnet frø- og 
plantemateriale af god fysiologisk kvali
tet fra udvalgte frøkilder både fra hjem
mehørende og fra eksotiske træarter. 
Det er herunder opgaven at fremme for
ståelsen i alle dele af det indonesiske 
skovbrug for benyttelse af kvalitetsfrø af 
rette herkomst til frembringelse af skov
bevoksninger.

Fire hovedopgaver er defineret for 
projektet:

- Udvikling af direktoratet for skov
træfrø i skovbrugsministeriet.

- Udvikling af seks regionale centre 
for skovfrø således at de kan fungere 
som regionale informations- og kontrol
centre i forhold til brugere af skovfrø, 
hvilket vil sige store kompagnier, 
frøhandlere og små skovbrugere/bøn
der. Centrene er markeret på fig. 1. 
Hvert center har en leder på MSc.- eller 
BSc.-niveau samt ca. 40 medarbejdere.

- Rådgivning for stabe fra frøprodu
center og information af forbrugere.

- Styrkelse af samarbejde mellem 
institutioner/organisationer nationalt 
(universiteter, forskning, tekniske skoler, 
NGO’er og projekter) og i Sydøstasien 
(dansk finansierede skovfrøprojekter i 
Indonesien, Thailand, Vietnam, Laos og 
Cambodia).

Træarterne omfatter ca. 30 forskelli
ge arter varierende fra region til region.

Projektets medarbejderstab var på 
21 - 1 projektleder (indonesisk forstkan
didat), yderligere 11 på kontoret, 4 
vagtmænd og 5 chauffører.

Fra dansk side var vi 3 rådgivere, 
hvoraf to (inkl. chefrådgiveren, CTA) 
kom fra Danidas Skovfrøcenter i Humle
bæk. Min hovedopgave var organise
ring af kurser og videnformidling. Efter 
halvandet år kunne projektet flytte ind i 
et komfortabelt hus udstyret med fuldt 
moderne inventar, computere m.m. Pro
jektkontoret kom efterhånden til at 
arbejde med dansk tempo hjulpet sær
deles godt af de to meget kompetente 
indonesiske sekretærer.

Arbejdssproget i projektet var 
engelsk, hvilket selvsagt medførte en 
betydelig aktivitet med oversættelse og 
tolkning.

Projektets hovedaktiviteter kan i store 
træk beskrives således:

- Udvikling af de faglige ressourcer. 
Med direktoratets og centrenes medar-

£

¥

s

>
r.

I'Y

mf C.:

I %

m
rvi

3*aae

m.

m

m
■ ~A;

y* m

SS
3*

i« i#

røVV

Fig. 4. 68-årig teakplantage i Saradan, Østjava. Foto fra tørtiden hvor træerne 
taber bladene.

bejdere som hovedmålgruppe gennem
førtes kurser af 1 - 3 ugers varighed om 
bl.a. frøproduktion, genetik, frøkilder, 
videnformidling og ledelse af centre. 
Desuden uddannes 5 kandidater på 
universiteter i Indonesien, og 1 kandidat 
er uddannet i Australien, alle med spe
ciale i frøbiologi.

- Studieture til flere dele af Indonesi
en, andre lande i Sydøstasien samt 
Danmark.

- Udarbejdelse af et stort informa
tionsmateriale i form af vejledninger, 
håndbøger, overheads, brochurer, pla
kater, diasserier og video. Materialet 
foreligger fortrinsvis på indonesisk og er 
udsendt til alle interessenter i Indonesi

en samt mange udenlandske institutio
ner m.m.

- Den tekniske udvikling har omfattet: 
Etablering af demo-plots og demo-rum, 
udvikling af frølaboratorier, udarbejdel
se af kort over frøzoner i Indonesien og 
frøkilderegister. Endelig har projektet 
leveret et omfattende udstyr til centrene 
samt biler.

- Udvikling af institutioner har pri
mært haft Direktoratet og de seks cen
tre som målgrupper. Arbejdet har be
stået i vejledning ved hjælp af møder, 
korrespondance, planlægning og ledel
sesrådgivning.

- Der er også udvekslet erfaringer 
med de øvrige danske frøprojekter i
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Fig. 5. Storstilet planteproduktion på Sumatra. Denne plante
skole producerede 300.000 planter pr. dag året rundt.

Fig. 6. Teakplanter kan laves ved såning, eller som her ved 
stiklinger.

nabolandene. Dette samarbejde viste 
sig at være nyttigt og på niveau med 
det samarbejde der finder sted mellem 
de nordiske lande indenfor skovbruget.

Konklusion om projektet
Vel hjemme igen og lidt på bagskud 
spørger man uvægerligt sig selv - og 
bliver man spurgt! - Hvad kom der så 
ud af det? Har den danske skatteyder 
fået sit?

Det er som hovedkonklusion min 
opfattelse, at der kom ganske meget ud 
af indsatsen. Tre af de seks centre fun
gerer i dag ganske godt, projektet er 
meget velrenommeret i skovbrugsmini
steriet, og et par Danida-missioner har 
givet projektet pæne ord.

Brugen af kvalitetsfrø er kommet på 
dagsordenen, og der er stor opmærk
somhed om emnet i Indonesien. De 
personer som projektet har haft med at 
gøre har i dag en viden om emnet og 
en arbejdsmetode som er væsentligt 
ændret fra udgangspositionen. Man kan 
endnu en gang fastslå at uddannelse 
aldrig er spildt.

Generelt er jeg ikke i tvivl om, at 
dansk skovbrug og danske skovbrugs
institutioner har meget at tilbyde uden
landsk skovbrug ikke mindst på det 
praktiske, operationelle plan. Så længe 
Danmark yder milliardbidrag til udvik
lingsbistand må det være oplagt, at 
institutioner, virksomheder og enkeltper
soner slutter op om arbejdet og får 
betaling derfor.

Det er derfor glædeligt, at Landbo
højskolen nu signalerer vilje til internati
onalisering i bredere forstand og gen
nemfører kandidatstudierne på engelsk. 
Højskolen kan få stor betydning som 
lokomotiv i arbejdet, ligesom det længe 
har været tilfældet for Sveriges Lant- 
bruksuniversitet, SLU.

Erfaringer
I det følgende vil jeg opsummere erfa
ringer i stort og småt, som jeg har 
høstet, og jeg vil give dem et par ord -

mine personlige kommentarer - med på 
vejen. Jeg vil tillige inddrage et par 
emner fra den danske debat, som jeg 
finder relevante.

- Projektets største problem var, at 
der ikke var sørget for en klar bekendt
gørelse om målsætningen for de seks 
skovfrøcentre. Direktoratet og IFSP var 
ganske vist enige om, at centrene skulle 
fungere som regionale konsulentcentre 
og desuden kontrollere og certificere 
kvalitetsfrø. Men denne målsætning var 
ikke afspejlet i bekendtgørelsen, og det 
gav anledning til idelig tvivl både på 
institutionelt og individuelt plan.

Det var nærmest umuligt at uddanne 
folk til opgaver, som de ikke selv vidste, 
hvad var - der manglede helt enkelt stil
lingsbeskrivelser knyttet til en målsæt
ning.

Derfor skal et projekt være hængt op 
på en helt præcis ministeriel bekendt
gørelse. Det må være Danidas opgave 
at sikre, at dette forhold er på plads før 
projektets start.

- Indoneserne er nemme at samar
bejde med, de er venlige, charmeren
de, høflige, tjenstvillige, humoristiske og 
fornøjelige. De er - bortset fra den kine
siske gruppe - ikke særligt arbejdsom
me, men er mere livsnydere, som forde
ler det arbejde, der er.

De er - bl.a. stimuleret af religionen - 
autoritetstro på godt og ondt, og kom
munikationen er udpræget “top-down". 
Men de adlyder deres foresatte, deres 
lærere, deres forældre og deres rådgi
vere - og det er jo ganske komfortabelt!

- På top-niveau og minister-niveau er 
korruption og nepotisme overvældende 
og svær at komme til livs, da kulturen 
netop lægger op til “at man hjælper hin
anden". På underordnet niveau er kor
ruption og småsvindel også udbredt, 
men må nok ses som et middel til at 
supplere de minimale lønninger, der er 
presset helt i bund af den kapitalistiske 
tankegang og den frie prissættelse på 
arbejdskraft (udbud og efterspørgsel).

Det er helt uundgåeligt, at udvik

lingsprojekter bliver snydt i talrige tilfæl
de bl.a. gennem forkerte bilag, aktivite
ter der aldrig kom til udførelse og lig
nende. Projektets arbejde med kontrol 
var omfattende.

- Det kneb med at rekruttere de rette 
folk til projektet. Dette skyldtes forment
lig bl.a., at skovfrøsektoren er en meget 
lille niche med små karrieremuligheder.
I indonesisk skovbrug besættes ledige 
stillinger ikke efter ansøgning, men efter 
chefernes (på alle planer) beslutninger 
og aftaler - cheferne betragtes som “de 
ansattes far” på godt og ondt.

Megen tid spildtes på de forkerte per
soners oplæring. Ofte blev folk sendt på 
kursus efter et anciennitetsprincip eller et 
“efter tur-princip” og ikke efter behov i 
henhold til en stillingsbeskrivelse og med 
baggrund i personens konkrete viden.

- Et project som IFSP er helt afhæn
gigt af overordnede personers (indone
seres) viden om emnet, deres engage
ment og vilje til at støtte med politiske 
beslutninger på det rette tidspunkt. Fra 
overordnet dansk side - Danida - står 
man sig ved på et meget tidligt tids
punkt at gå ind på højt niveau og at ofre 
meget krudt på at sikre, at omhyggeligt 
udvalgte - ofte ministerielle - nøgleper
soner og opinionsdannere har forståel
se for sagen.

Indsatsen kan være i form af indivi
duel briefing, kurser og individuelt tilret
telagte studierejser (korte) til omhygge
ligt udvalgte mål i ind- og udland. En 
sådan servicering af nogle få nøgleper
soner vil være en kostbar sag, og jeg 
ved at Danida vægrer sig ved “luk
susturisme”. Men jeg er alligevel over
bevist om, at en sådan indsats rettet 
mod de rette personer kan have overor
dentlig stor betydning for et projekts 
succes og sikre, at de rette beslutnin
ger bliver truffet i rette tid.

- I et “top-down”-styret hierarki som 
det indonesiske, hvor alle sidder og 
venter på ordrer fra en foresat falder det 
ikke naturligt at bruge centrenes konsu
lenter, og konsulenterne er alt for afven-
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Fig. 7. Efter renafdrift af fyr tillades her havebrug for landsbybefolkningen i 3 år før 
genplantning med fyr Bemærk stoddene samt afgrøder med kål, tomater og bøn
ner.

tende. Projektet gjorde ganske meget 
ud af at fortælle centrene og direktora
tet, at centrene og konsulenterne skal 
være dynamiske og opsøgende i deres 
service. IFSP fandt det nødvendigt at 
bistå centrene på det ledelsesmæssige 
og det adfærdsmæssige plan.

- Den faglige støtte hjemmefra var 
yderst beskeden. Det undrede os i 
betragtning af. at Danida har opbygget 
viden gennem mere end 50 år og DFSC 
gennem mere end 25 år, ligesom også 
Danagro har årelang erfaring inden for 
området. Der burde være en langt tæt
tere dialog mellem de danske aktører, 
og man skulle tro, at en stor mængde 
informationer var let tilgængelige. Det 
var ikke tilfældet, “tallerkenen" skulle 
opfindes endnu engang, og strømmen 
af rapporter gik den modsatte vej - 
nemlig hjem.

- Projektsproget var engelsk. Det 
kom langsomt til at fungere ganske 
godt i samarbejdet med indoneserne, 
der iøvrigt anstrengte sig i deres fritid 
med sproget og hjulpet af engelskkur
ser, som projektet finansierede.

- Danagro a/s sørgede ikke for, at vi 
tre rådgivere fik et forudgående inten
sivt kursus i indonesisk - det var en stor 
fejl. Vi tog privatundervisning i 1-2 timer 
om ugen, men det gik ikke hurtigt nok. 
Det virkede aldeles uprofessionelt sam
menlignet med andre udlændinge som 
havde fået 2-3 måneders forudgående 
internatkursus.

Dansk bistandspolitik
- Under Folketingets forespørgselsde
bat om udviklings- og miljøbistand den 
19. februar 2002 sagde statsminister 
Anders Fogh Rasmussen følgende:

“Danmark er altså i 2002 fortsat det 
land, der yder klart mest til de fattige. 
Men lige så vigtig er bistandens kvalitet, 
så u-landene får mere for pengene. Og 
for at sikre en effektiv udnyttelse af mid
lerne er det nødvendigt med klare mål
sætninger og klare krav til både os selv 
og vore samarbejdspartnere. Kun ved 
at se kritisk på bistanden kan vi sikre, at 
pengene bliver brugt på den rigtige
måde”........ "Vi skal være med i toppen,
ja, men det vigtigeste er at være føren
de med kvalitet og effektivitet".

Jeg er aldeles enig i dette udsagn. 
Det er mit indtryk, at der er meget at 
hente ved en effektivisering af indsat
sen på mange fronter i stort og småt, 
politisk og praktisk både i Danmark og i 
modtagerlandene. En effektivisering 
kan med lethed kompensere den aktu
elle besparelse på finansloven på 1,5 
mia. kr.

- Rettidige målsætninger og realisti
ske krav er nøgleordene. Men at politi
ske krav også kan være helt urealisti
ske, oplevede vi for et par år siden, da 
den danske regering overvejede at 
gøre Indonesien til programsamar- 
bejdsland efter Indien (dvs. et af de vig
tigste lande for dansk bistand).

Sagen blev diskuteret i måneder i 
Danmark og havde naturligvis stor 
opmærksomhed i Indonesien. Tanken 
blev dog droppet af den daværende 
udviklingsminister, og vi kunne herefter 
på forsiden af Jakarta Post den 26. 
januar 2001 i en stort opsat artikel læse, 
at landet var blevet droppet, fordi 
decentraliseringen af institutioner var 
slået fejl, at separatistbevægelserne var 
for stærke, og at dansk engagement vil
le være for risikabelt.

Beslutningen om at droppe Indonesi
en som stor modtager af dansk støtte 
kan være forstandig, hvis der skal prio
riteres, men begrundelsen oplevede jeg 
som helt hen i vejret og direkte skade- 
ig. Den positive udvikling var jo i fuld 
gang.

Demokratiet i Indonesien var kun et 
års tid gammelt, og der fandtes/findes 
endnu ikke regionale organer, hvortil 
uddelegering kan rettes. De indonesi
ske myndigheder frygter, at en for tidlig 
uddelegering vil sprede korruptionen 
yderligere på højt niveau. Demokratise
ring og decentralisering skal som alt 
andet læres og tager tid - lang tid1

Indoneserne undrede sig over 
begrundelsen fra den danske regering, 
og vi var flove.

Personlige forhold
- Afslutningsvis vil jeg fra det personlige 
plan fremhæve et par forhold, som 
måske kan have interesse for kolleger, 
der påtænker at rejse ud. Min udrejse 
fandt sted, da jeg var fyldt 65 år. Det 
var mit første langtidsengagement i 
udlandet, og jeg havde tidligere kun 
deltaget i 5 korte missioner i fire lande. 
Dette betød, at min erfaring med arbej
de i et udviklingsland var begrænset.

Jeg var holdets rådgiver om uddan
nelse og videnformidling. Her følte jeg, 
at mine erfaringer over 37 år i Dansk 
Skovforening, Skovteknisk Institut og 
Skovskolen gav en udmærket ballast, 
som gjorde det muligt at overføre helt 
relevante løsninger til projektet. Udfor
dringen bestod navnlig i at tilpasse 
løsningerne til indonesiske forhold og 
kultur og at beherske det sproglige. Mit 
engelsk var vel brugbart, men ikke godt 
nok.

Til kandidater, der vil rejse ud, er det 
et “must", at arbejdssproget er professi
onelt. Det er tillige en stor fordel både 
fagligt og psykologisk, at man hurtigt 
får et godt kendskab til det lokale 
sprog.

Som udsendt i en moden alder ople
vede jeg (og min kone), at vi havde en 
vis ro omkring os. Familien var veletab
leret, jeg havde nogle erfaringer at 
trække på og kunne koncentrere mig 
om opgaverne uden at bekymre mig om 
en medbragt småbørnsfamilies skole
gang, helbred og ve og vel, endsige 
spekulationer om en fortsat karriere.

Efter afslutningen af de tre år kan det 
konstateres, at vi fik en strålende 
behandling af indoneserne. Danagro 
a/s sørgede for gode forhold og en 
glimrende bolig. Arbejdet var særdeles 
interessant og relevant, og den totale 
oplevelse var meget stor og tankevæk
kende. Tilbage står så at håbe, at det 
hårdt prøvede land må få fremgang, og 
at projektets arbejde på længere sigt vil 
sætte sine positive spor på det indone
siske skovbrug og dermed kompensere 
for den uundgåelige fortsatte rydning af 
naturskoven.
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HUGSTEN AF 
GAVNTRÆ FALDER
-SKOVFLIS STIGER
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1 Løv ■■ Nål —o— Samlet hugst

Figur 1. Udviklingen i det samlede hugstudtag fra danske skove i perioden 1989-2001

Af forstfuldmægtig Frank Poll, 
Dansk Skovforening

I det seneste årti har 
brænde og flis fået sti
gende betydning, mens 
hugsten af gavntræ fal
der.

Hugsten for 2001 blev 
knapt 1,8 mio. m3 - 
næsten svarende til 
niveauet før stormfal
det. Der var en stor 
hugst af emballagetræ, 
brænde og flis af nåle
træ, og en lav hugst af 
bøgetræ. En del af hug
sten er oprydning fra 
stormfaldet i 1999.

Danmarks Statistik har opgjort den 
samlede hugst i 2001 til 1,8 mio. m3. 
Hugsten er stadig præget af stormfal 
det idet en del arealer først er blevet 
endeligt ryddet sidste år.

Hugsten sidste år er næsten den

samme som i 1999 (1,7 mio. m3), men 
den er kun på det halve af hugsten i 
2000 (3,6 mio. m3) der var rekordhøj 
som følge af stormfaldet i december 
1999.

Den langsigtede tendens i hugsten

har gennem 1990’erne været et fald på 
samlet omkring 20%. Stormfaldet har 
formentlig kun midlertidigt afbrudt den
ne udvikling. Se figur 1.

Tabel 1. Hugsten i 2001 fordelt på sortimenter - i venstre del ses løv, i højre del ses nål. Den samlede hugst i 2001 ses i den grå 
søjle i midten.

Hugsten 2001, alle ejendomme (m3)

Bøg Eg Alø Løv & Nål Nål

Finér- og savværkskævler 103.000 21.900 16.700 423.100 281.500 Tømmer, bånd, spær

168.000 168.000 Korttømmer

Industrikævler 46.700 14.300 9.700 487.500 416.800 Industritræ

Andet gavntræ 8.500 4.100 1.800 30.800 16.400 Andet gavntræ

Brænde 152.500 27.100 86.400 425.900 159.900 Brænde

Skovflis 4.300 5.200 3.800 259.700 246.400 Skovflis

I alt 315.000 72.600 118.400 1.795.000 1.289.000 I alt
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Tabel 2. Hugsten i 1999-2001 fordelt pa træarter. (1.000 mi3).

1999 2000 2001

Bøg 416 491 315

Eg 56 56 73

Andet løv 106 94 118

Nåletræ 1.138 3.031 1.289

1 alt 1.715 3.671 1.795

500.000

E 400.000 

300.000

200.000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

■ Bøg »Eg □ Andet løv

Figur 2. Det samlede hugstvolumen af løvtræ i perioden 1989-2001, fordelt på bøg, 
eg og andet løvtræ.
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Figur 3. Sortimentsfordelingen for bøgehugsten i perioden 1989-2001.

Hugsten er opgjort af Danmarks Statistik ud 
fra indberetninger fra samtlige skove større 
end 50 ha samt et udsnit af skove under 50 
ha. Derpå er alle mængder af Danmarks Sta
tistik omregnet til m3 fastmasse.

Samlet hugst
Tabel 1 viser hovedtal for 2001 fordelt 
på træarter og sortimenter. Tabel 2 viser 
hugsten fordelt på træarter for de sene
ste tre år.

Det fremgår at den samlede hugst i 
2001 på 1,8 mio. m3 var fordelt med 
72% nål og 28% løv.

Løvtræhugsten i 2001 var 506.000 
m3. Det er et fald i forhold til 1999 på 
12% - og i forhold til midten af 
1990’erne er hugstvolumen i løv faldet 
mere end 30%.

Det kan dels forklares med at hug
sten i 2001 var koncentreret omkring 
oprydningen i nåletræsbevoksninger 
efter stormfaldet, dels med den negati
ve udvikling på markedet for bøgekæv
ler i slutningen af året.

Nåletræhugsten var i 2001 knapt 1,3 
mio. m3, hvilket er en stigning på 13% i 
forhold til 1999.

En del af hugsten stammer fra opryd
ning efter stormen. Dette gælder især 
de ringeste sortimenter, spånpladetræ, 
brænde og flis, idet man i 2000 koncen
trerede sig om skovning af de mest 
værdifulde sortimenter. Som følge af 
den fortsatte oprydning efter stormfal
det har hugsten af frisk nåletræ efter al 
sandsynlighed været væsentlig miindre 
end normalt.

Løvtræhugsten
Den samlede hugst af løvtræ har i år 
2001 sat en foreløbig bundrekord inden 
for de seneste mange år. Hugsten var 
fordelt med ca. 62% bøg, 14% eg og 
24% andet løvtræ. Bøg er således sta
dig hovedtræarten, men i 2001 var det 
især hugsten af bøg, som faldt, hvori
mod hugsten af både eg og andet løv 
steg. Se figur 2.

Bøg
Hugsten af bøg er reduceret med 
175.000 m3 i forhold til år 2000. Det kan 
formodentlig begrundes med de tilta
gende vanskeligheder med at afsætte 
kævler i sidste halvdel af året. Markedet 
for bøgekævler er i indeværende år fort
sat præget af manglende efterspørgsel 
både på eksport- og på hjemmemarke
det. På den baggrund må det forventes 
at bøgehugsten i indeværende år også 
vil blive rekordlav.

Situationen er desuden tilspidset idet 
flere betydende danske løvtræssavvær
ker er ophørt med oparbejdning af bøg 
ligesom den potentielle opskæringska
pacitet i Danmark er indskrænket bety
deligt.

Eg
Hugsten af eg i 2001 på ca. 73.000 m3 
er lidt større end de seneste 5 års

hugst. De skovdistrikter som har haft 
muligheden, har således øget hugsten 
af eg for at supplere den manglende 
hugst af bøg.

Andet løvtræ
Hugsten af andet løvtræ (118.000 rm3) 
er lidt højere end de seneste par år.

De mindre udbredte løvtræarter 
afsættes ofte på specialordrer, og 
omfanget af disse kan være meget 
varierende fra år til år. Desuden 
består hovedparten af hugstvolume
net af andet løvtræ af brænde, som 
ikke er så følsomt for konjunkturer i 
økonomien.
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Nåletræshugsten fordelt til sortimenter
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Figur 4. Udviklingen i den samlede nåletræshugst fra 1989-2001, fordelt til forskelli
ge sortimenter
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Figur 5. Det samlede hugstudtag af gavntræ, brænde og skovflis for alle træarter i 
danske skove I perioden 1989 -2001.

Sortimenter
På figur 3 ses sortimentsfordelingen af 
bøgehugsten siden 1989.

Det fremgår tydeligt at bøgehugsten 
i år 2001 har været ekstremt lav i forhold 
til tidligere. End ikke i 1993 - hvor prisen 
og afsætningsmulighederne faldt kraf
tigt for bøg - blev det samlede hugst
volumen ændret nævneværdigt.

Den lavere hugst ses især i finér- og 
savværkskævler hvor der i 2001 kun 
blev skovet omkring halvdelen af 
mængden i 2000.

En anden tydelig tendens er udviklin
gen i hugsten af industritræ (juncker- 
træ). Siden 1989 er hugsten af juncker
træ faldet med 75%, og kom ned på 
46.700 m3 sidste år.

Denne udvikling skyldes sandsynlig
vis en konsolidering i brændemarkedet 
på flere af de betydende løvtrædistrik
ter, idet de afsætter en del af den 
mængde som tidligere er aftaget af 
Junckers. Faldet i hugsten af kævler har 
selvfølgelig også en negativ indvirkning 
på udtaget af industritræ.

Nåletræhugsten
Den samlede hugst af nåletræ har i 
løbet af de seneste ti år varieret fra 1,2- 
1,4 mio. m3. Hugsten har i perioden 
været svagt faldende, men stormfaldet i 
1999 realiserede ufrivilligt et stort volu
men.

Tømmer
Mængden af uafkortet tømmer og kort
tømmer har i en årrække været relativt 
stabil på omkring 500.000 m3om året, 
se figur 4. I 2001 er mængden af tøm
mer dog faldet til ca. 450.000 m3.

Den lavere hugst af gavntræ kan for
klares med nedgang i efterspørgslen 
som følge af stagnation i byggeriet, 
men også det faktum, at det vandlagre
de tømmer til en vis grad har substitue
ret friskskovet træ.

Den relative andel af korttømmer er 
øget inden for de sidste ti år, hvorimod 
andelen af uafkortet tømmer er mindsket 
- både hvad angår A- og B- tømmer.

Industritræ
Hugsten af industritræ - eksempelvis 
cellulosetræ og spånpladetræ - har 
været kraftigt faldende i løbet af 
1990'erne. Det skyldes, at priserne på 
disse sortimenter er faldet, så hugst i 
flere tilfælde ikke længere er rentabel.

I 2000 og 2001 har andelen af indu
stritræ været relativt høj på grund af 
stormfaldet, men i 2002 vil hugstvolu-

Vandlagrene fra stormfaldet sætter 
stadig sit præg på råtræmarkedet. 
Billedet viser vandlageret ved Studs
gård, syd for Fleming, som er etableret 
af Fledeselskabet.

496 SKOVEN 11 2002



ØKONOMI

men af industritræ sandsynligvis igen 
være på et niveau omkring 250-300.000 
m3 pr. år.

Energitræ
Andelen af brænde og flis i den samle
de hugst af nåletræ har igennem de 
seneste ti år været støt stigende. I 2001 
udgjorde hugsten af brænde ca. 160.000 
m3 og hugsten af flis ca. 250.000 m3.

Perspektiv for hugstens 
udvikling
Hugsten i de sidste to år har som følge 
af stormfaldet været unormal. Ser man 
bort fra disse to år er det årlige hugst
volumen reduceret over det seneste tiår. 
Samtidig er sammensætningen af hug
sten langsomt ændret, som det også 
fremgår af figur 5.

Mængden af gavntræ (både løv og 
nål) er løbende gået ned, hvorimod 
andelen af brænde og flis er øget, 
Udviklingen i hugsten af gavntræ kan 
formodentlig bedst forklares med den 
negative udvikling i træpriserne, som til 
en vis grad har marginaliseret den rin
geste del af gavntræet.

Efterspørgslen på brænde har gjort, 
at dette sortiment ikke har fulgt samme 
negative prisudvikling som gavntræet. I 
forhold til fossile brændstoffer er det 
stadig en attraktiv energikilde i mange 
husholdninger.

Især den sidste del af energitræet - 
skovflis - har haft en stor fremgang. 
Årsagen hertil skal findes i den politiske 
prioritering af m.ljøbevidst energi, hvor
ved fossile brændstoffer på en del 
varmeværker - og fremover også kraft
varmeværker - er blevet substitueret 
med biobrændsler (halm og flis).

sælges og vurderes
Til mange interesserede
søges skovejendomme - især større 

til kapitalstærke erhvervsfolk fra hele landet. 
Ring og hør uforbindende nærmere 

- se også min hjemmeside
www.pb-landejendomme.dk

Diskretion efter ønske.
Statsaut. ejendomsmægler

PEDER BONDING 
Tlf. 8667 4444

mandag - fredag kl. 9-1 6

Efterspørgslen efter flis er fortsat i 
positiv udvikling (se evt. Handelsud
valgets svar til HM-Skovbrug andet
steds i dette blad). På den baggrund vil

hugsten af flis efter al sandsynlighed 
udgøre en stigende andel af den sam
lede hugst i de danske skove i årene 
fremover.

HJORTHEDE ^ SKOVPLANTER

PLANTESKOLE a/s LÆPLANTER
Tukærvej 12, Hjorthede LANDSKABSPLANTER
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 6488 - Fax 8668 6440

NOTOMN
- Danmarks førende 

producent af spånplader, 
BODEX-krydsfiner samt 

VIBOPAN-paneler til 
væg- og loftbeklædning.

Hertil KØBER vi bl.a.
NÅLETRÆ 

i forskellige længder, 
soldet/usoldet 
savværksflis.

Yderligere oplysninger 
ved henvendelser til 

vort skovkontor 
tlf. 89 74 74 38, 

fax 89 74 74 73.

NOTOMN
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Pindstrup 
DK-8550 Ryomgård 

Tlf. 89 74 74 74 
Fax 89 74 75 76
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Plantning af sitka med Aarestrups plantningssystem som laver pløjning og grebning og kan skære gennem store rødder.

VEJE TIL
BILLIGERE OG BEDRE

KULTURER
Besøg på Aarestrup 
Planteskole ved Karup.

Flere forslag til at lave 
billigere kulturer - uden 
at sætte kvaliteten over 
styr:

Plantningssystem med 
jordbearbejdning og 
plantning på én gang, 
kontraktavl eller enkle 
kulturmodeller.

Mange af plantesko
lens kunder ønsker land
skabsplantning og ikke 
skovkulturer.

Alle skovbrugere er på udkig efter 
metoder til at forbedre økonomien. En 
mulighed er at sænke kulturomkostnin
gerne ved rationalisering eller bedre 
metoder.

Skoven har besøgt Aarestrup Plante
skole for at få nogle bud. Årestrup lig
ger ved Karup, nord for Herning.

Planteskolen har 80 ha jord og laver 
3-4 mio. planter om året, fordelt på et 
stort antal arter inden for skovtræer og 
landskabsplanter. En entreprenørafde
ling tilbyder kulturanlæg og -pleje, lige 
fra klargøring af arealet og frem til første 
skovningsindgreb.

Mange landskabsplanter
- En del af vores planter ender i skoven. 
De sælges især til private plantager

hvor vi bl.a. samarbejder med skovdyr- 
kerforeningerne, siger Esper Thygesen.

- De seneste år har vi lavet en del 
stormfaldskulturer, og de sidste laves til 
næste forår. Der er plantet meget løv
skov, dels som følge af tilskudsreglerne, 
dels fordi stormfaldet har været en 
anledning til at indføre løvtræer i planta
gerne.

- Men den overvejende del af vores 
produktion går til plantninger hvor ved
produktionen ikke er det afgørende, 
siger Allan Christensen. Formålet kan 
være at lave et smukt stykke skov, gav
ne vildtet eller gavne naturen, og ofte 
har ejeren indkomst fra anden side. 
Andre typer af anlæg er lægivende 
bevoksninger omkring en gård, vejplant
ninger, grønne anlæg for kommuner osv.
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i/ Mange af vores kunder 
planter et stykke skov 
fordi det skal være smukt 
og være til gavn for vild
tet. Og så skal planterne 
komme hurtigt op.) )

Esper Thygesen

Plantningssystem
Skoven taler med Esper Thygesen, som 
er leder af entreprenørafdelingen og 
med Allan Christensen, som bl.a. står 
for plantesalget.

Som det første forslag til en rationali
sering peger Esper Thygesen på ma- 
skinplantning frem for manuel plantning.

Ejeren af planteskolen, Kurt Christen
sen, har selv konstrueret et skovplant
ningssystem med inspiration fra lignen
de systemer i ind- og udland. Aarestrup 
har 3 sådanne maskiner.

Maskinen har en plov som fjerner 
kvas og en grubber som løsner jorden. 
Bagved sidder et møllehjul med fire 
tænder som kører mod kørselsretningen 
og op langs grubbertanden. Dette 
aggregat klipper rødder over og kan 
også skære gennem et stød fra en 
rødqran hvis det skulle være nødven
digt.

Planterne sættes i jorden lige efter 
ploven af en plantør, og til sidst følger to 
trykruller som trykker jorden sammen 
om planten. Plantøren kan indstille et 
lyd- eller lyssignal som kommer fx for 
hver 5. plante. Dermed sikrer man sig at 
plantetallet holdes på det ønskede.

Jeg prøver om planterne sidder fast i 
jorden. Jeg må have fat helt nede ved 
rodhalsen med hele hånden og trække 
godt til for at få planten op.

Fordele ved systemet
- Vi mener der er mange fordele ved 
maskinplantning, siger Esper Thygesen. 
Først og fremmest at planterne er helt 
friske når de kommer i jorden.

- Vi kan vente til sidste øjeblik med at 
tage planterne op i planteskolen. Kom
munikationen er enkel når vi står for 
både optagning og plantning.

- Planterne er beskyttet mod sol og 
vind inde i plantehytten, og de sættes 
direkte ned i jorden. Det hele laves i én 
arbejdsgang, og planterne er kun over 
jorden meget kort tid.

- En anden løsning er at lave rille
pløjning først og senere manuel plant
ning. Men så kan jorden nå at blive 
udtørret inden planten kommer i jorden. 
Når man planter manuelt er det svært at 
lave lige så dybt plantehul som vi kan 
med maskinen. Og det er ikke sikkert 
man får trykket jorden så godt sammen 
med støvlen som med trykrullerne.

- Planter sat med maskine kan have

'sx

m

Plantemaskinen med plov; grubber, møllehjul som skærer rødder over, samt plante- 
hytte med plantøren.

en J-formet rod fordi rødderne lægger 
sig nede i bunden af furen når maski
nen kører fremad.

- Det problem har vi ikke med maski
nen fordi plantehullet er dybere end 
rødderne. Og når vi sætter planten ned 
skubber vi den først langt ned og frem
ad i plantehullet, hvorefter vi trækker 
opad og lidt bagud når vi slipper den. 
Så er rødderne placeret korrekt når jor
den trykkes sammen.

- Er det billigere at plante med 
maskine end manuelt?

- Lidt billigere. Med maskine kan vi 
ofte plante 10-15% billigere end en tra
ditionel model med jordbearbejdning 
efterfulgt af manuel plantning.

- Maskinplantningen giver andre 
besparelser. Vi har normalt kun en efter-

bedring på 2%, så der er meget få 
udgifter til det punkt. Og når planterne 
starter hurtigt og sikkert er der en korte
re periode med behov for renholdelse.

Sikker start
- Det er et ret intensivt system i forhold 
til hvad man er vant til at se i skoven.

- Jo, men vi lægger også vægt på at 
lave kulturer som lykkes i første forsøg, 
siger Esper Thygesen. Mange af vores 
kunder har en mindre plantage, eller de 
vil tilplante noget jord til gavn for vildtet. 
De laver kun en plantning nogle få gan
ge i deres liv, og så skal den også være 
vellykket.

- En skovejer uden forstlig uddannel
se kan ikke vurdere om han tager en 
risiko, og hvor stor den er i forhold til
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gevinsten. Og han har ikke tid til at ven
te på at planterne kæmper sig gennem 
græsset.

- Samtidig skal der være tale om en 
model hvor der ikke er noget stort 
behov for kulturpleje. Mange ejere har 
ikke noget større fagligt kendskab og vil 
måske ikke gribe ind lige så hurtigt som 
man kan på store skovdistrikter.

f C Skovene kunne få billig
ere planter hvis de ville 
bestille planter et år i for
vejen, altså når vi sætter 
dem ud i priklebedet. JJ 

Allan Christensen

Sitkaplantning
Vi er ude i Haderup Præstegårds Plan
tage hvor menighedsrådet vil plante 
sitka på et stormfaldsareal. Formålet er 
dels at give læ for vildtet, dels vedpro
duktion, og sitkaen er et supplement til 
andre dele af plantagen hvor der er 
plantet løvtræ.

Det er et mere besværligt areal end 
normalt. Man kan ikke køre mellem de 
gamle planterækker fordi der har været 
plantet i flere retninger, og planteræk- 
kerne har ikke været helt lige. Med mel
lemrum kommer der kraftige rødder, 
som skæres igennem uden problemer - 
men hvis der er stød vælger føreren 
som regel at løfte plantemaskinen.

Maskinen trækkes af en stor traktor 
på knapt 300 hk. Der er radioforbindel
se mellem plantør og traktorfører, og om 
nødvendigt kan plantøren stoppe hele 
maskinen ved et tryk på en knap.

Kontraktavl
- Kan I foreslå andre metoder til at få 
billigere kulturer?

- Hvis skovene havde mulighed for at 
bestille planterne 1-2 år forud, ville vi 
spare omkostninger i produktionen, 
siger Allan Christensen. Det er primært 
det sidste år - priklebedet - vi binder 
meget kapital i, og i vores kalkuler må vi 
regne med at skulle kassere en del 
salgsklare planter.

- Men udviklingen går desværre i 
den gale retning. For år tilbage var det 
halvdelen af produktionen som var 
bestilt 1-2 år før, og i dag er det en for
svindende lille del. Skovene kræver stor 
fleksibilitet - men det koster.

- Vi har prøvet at lave aftaler om kon
traktavl. Men vi kommer alligevel ofte ud 
for at ordren ændres undervejs eller 
måske annulleres.

*

Sitkaplanten er blevet rodskåret for at få Planten sættes ned i et hul lige bag ved 
en kompakt rod. grubbertanden.

otr:Ar.

sar.

Et eksempel på plantning i privat plantage hvor der er opnået tilskud efter god og 
flersidig skovdrift. Hovedtræarten er eg med 10% lærk, 10% avnbøg og 10% lind. 
Senere laves rodfræsning på to spor; som så udlægges til vildtager. Skovbrynet 
består af eg, lind, hassel, dunet gedeblad, slåen, kornel og tjørn. Til foråret planter 
ejeren selv nogle kristtorn ind.

Enkle modeller
- Andre metoder til at få billigere kulturer 
er at kunderne laver kulturmodeller med 
en eller i hvert fald få arter - det forenk
ler arbejdet både i planteskolen og i 
skoven, siger Esper Thygesen. Der er 
også besparelser ved at tilplante store 
arealer frem for små.

- Men udviklingen går jo i stik modsat 
retning. Vi nyder da bestemt at lave

varierede plantninger med mange for
skellige arter - men det bliver altså 
dyrere.

Såning
- Er såningskulturer vejen frem9 

- Jeg tror ikke på at der kan spares 
penge. Jeg tvivler på at metoden er sik
ker, og en kalkule skal også indregne 
de kulturer som mislykkes. Og hvad
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En typisk plantning på landbrugsjord hvor formålet primært er at lave en smuk skov og gavne vildtet. Hovedtræarter er eg med 
lidt douglasgran, og hjælpetræarter er poppel og rødel. Desuden er der indblandet avnbøg, slåen, skovæble og liguster (som 
har fordele ved at den er halvstedsegrøn, giver blomster og bær). De brune klumper på jorden er al som er bragt op ved reolp
løjningen.

med renholdelsen, den må blive dyrere 
når der går længere tid før kulturen luk
ker.

- For mange af vores kunder er det 
vigtigt at det går hurtigt. De bor måske 
på ejendommen i tyve år, og det skal se 
ud af noget i løbet af få år.

Dækrodsplanter
- Kan dækrodsplanter give en rationali
sering?

// Kunderne siger normalt 
ikke at det er for dyrt at 
plante - for de kan se det 
er et stort apparat der 
sættes i gang. De klager 
snarere over at tømmer
prisen er for lav. JJ

Esper Thygesen
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- Vi har ikke nogen stor efterspørgsel 
og har derfor ikke taget dækrodsplanter 
ind i vores produktion. Barrodsplanter 
har været brugt i mange år med suc
ces, og man ændrer ikke et system som 
fungerer godt. Jeg tror ikke kulturer 
med dækrodsplanter kan blive billigere 
end barrod under danske forhold.

- Dækrodsplanter har en kort produk
tionstid, og man kan hurtigere reagere 
på markedets behov

- Det kan vi nu også med barrods
planter. Den store investering kommer 
først i priklebedet, og hvis de sælges 
året efter, så er vores produktionstid 
reelt kun 1 år. Derfor gør det ikke så 
meget hvis vi skal udtage en del af et 
frøbed.

sf

En præsentation af planteskolen ses på 
hjemmesiden www.skovplanter.dk
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SKOVENS HERSKER 
TUDER IGEN

i

Hornuglen har indtil videre kun ynglet i Jylland. En bestand i Østdanmark kan 
måske opstå ved indvandring fra Skåne. Foto: John Frikke.

Af journalist Jan Skriver, Nibe

Efter 100 års fravær 
bosatte den store horn
ugle sig i 1984 på ny i 
Danmark. I dag yngler 
der 25 par - måske 
flere.

Den holder gerne til i 
grusgrave i nærheden af 
uforstyrrede skove op til 
ådale eller åbent land. 
Men den har også ynglet 
i stormfaldsområder.

Hornuglen tuder med en tone og en 
dybde, så man kan fornemme, at der er 
styrke bag afsenderen. På stille dage 
kan uglens tuden høres op imod fem 
kilometer fra dens post.

I disse år yngler 25-30 par store 
hornugler i Danmark. Og fremgangen 
ser ud til at fortsætte, om end tempoet i 
koloniseringen er dalet, siden den 
næsten sensationelt slog sig ned i 1984 
og blev dansk påny.

Forfulgt i 1800-tallet
- Vi blev meget overraskede over det 
første ynglefund, der fandt sted præcis 
på 100-året for den store hornugles for
svinden fra den danske natur. I 1884 
blev Danmarks sidste store hornugler 
skudt i Tjele-skovene nær Viborg, for
tæller John Frikke, der er biolog i Ribe 
Amt og ringmærker for Zoologisk Muse
um i København.

Det var i en grusgrav i skovene ved 
Gram øst for Ribe, at den store horn
ugle lagde kimen til det, der siden har 
vist sig at blive en fast bestand. Netop 
dette skovområde var et af hornuglens 
klassiske terræner århundreder tilbage.

Den store hornugle er en kleppert på 
2-4 kilo med kløer som en kongeørns 
og et vingefang på halvanden meter. 
Den blev voldsomt efterstræbt af men
nesket i 1800-tallet og forsvandt til sidst 
fra alle sine klassiske skove - Dronning
lund Storskov, Rold Skov, skovene ved 
Fussingø, Silkeborg og Viborg.

Nu forsøger ringmærkere med licens 
fra Zoologisk Museums ringmærknings
central at finde ud af, hvordan horn

uglerne tager deres gamle land i besid
delse igen.

Mærkning af ugler
Siden det første ynglefund i nyere tid 
har John Frikke sat ringe på 30 af de 
cirka 50 unger af store hornugler, som 
er blevet ringmærket her i landet.

Den store hornugle yngler indtil vide
re kun i Jylland, og den er ikke kommet 
til Øerne. Arten bryder sig ikke om at 
krydse åbent hav, men da den store 
hornugle trives fint langt mod syd i Sve
rige, er det ikke utænkeligt, at en øst
dansk bestand kan opstå med indvan
drere fra Skåne.

Ja måske kan de store broer ligefrem 
lede uglerne på rette vej. Det er kendt, 
at rovfugle følger broerne for at føle en 
form for fastland under vingerne.

- Vores ringmærkningsprojekt skal pri
mært fortælle, hvordan den store horn
ugle vandrer op gennem Jylland. Og 
hvilket mønster der er i indvandringen.

- Det lader til, at den især i begyndel
sen fulgte Den jyske Højderyg mod 
nord og spredte sig herfra. Uglen har 
krydset Limfjorden og har ynglet i Thy, 
men store vandflader er oftest en barri
ere, som den tilsyneladende ikke bryder 
sig om, siger John Frikke.

Hornuglen i skove
Allerede få år efter uglens indvandring 
blev de første overraskende kendsger
ninger om dens færden afsløret.

- Den store hornugle har ry for ude
lukkende at være de stille, dybe skoves 
ugle. Den beskrivelse passer ikke 100 
procent i vores tid. De fleste af uglerne 
har slået sig ned i grusgrave eller kal
kgrave med stejle skråninger, der er 
Danmarks bedste bud på bjergsider.

- På det seneste er hornuglerne 
begyndt at flytte dybt ind i skovene igen. 
Der er flere eksempler på, at par har yng
let på jorden i områder præget af storm
fald. For eksempel i læ af en trærod.
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- Blandt andre har bukkejægere, der 
er aktive i slutningen af maj, opdaget 
flere nye ynglepar. På den tid af året er 
ugleungerne store og lette at få øje på, 
fortæller ringmærkeren.

Uglerne ser ud til at foretrække 
skråninger, der vender mod syd. Sand
synligvis fordi de tager imod mest sol, 
så de er mere lune end andre steder.
Og en grad eller to betyder meget, når 
man lægger sit første æg i begyndelsen 
af marts.

- Vi kan se, at den store hornugle 
foretrækker grusgrave i nærheden af 
uforstyrrede skovområder, der grænser 
op til ådale og åbent land. Det er også 
karakteristik, at uglen ofte holder til nær 
dambrug. Her findes de mosegrise, 
som uglen har en forkærlighed for. Det 
er også set, at lossepladser, der huser 
masser af rotter, kan lokke hornugler til.

- Hvis man leder efter den store 
hornugle i en skov, bør man kigge i 
slugter og på skråninger ud til lysninger 
i rolige partier af skoven. Især på stille 
aftener i den sene vinter eller i det tidli
ge forår er hornuglerne aktive med at 
tude, fortæller John Frikke.

Hornuglen vandrer langt
Han er overbevidst om, at der gemmer 
sig flere par af stor hornugle i det dan
ske landskab end de cirka 25 par, der 
er kendt i dag.

- I gamle dage hed det sig, at den 
store hornugle var en standfugl. Ring
mærkningen har nu afsløret, at især 
unge hornugler bevæger sig langt 
mere, end vi troede. Indtil nu har vi syv 
genmeldinger af unge hornugler med 
ring på. I gennemsnit er der 70 kilome
ter mellem stedet, hvor ungerne blev 
mærket, og stedet hvor de blev fundet, 
fortæller Frikke.

Et fund af en ringmærket stor horn
ugle, der i januar 1988 blev dræbt af et 
tog ved Skanderborg, fortæller alt om 
uglernes evne til at strejfe. Uglen var 
mærket i 1986 syd for Flensborg. Den 
endte således sine dage 195 kilometer 
nord for sin fødeegn.

- Også en af mine mærkede ugler 
viser at det er en art, der kan bevæge 
sig meget i landskabet. I februar 1992 
blev en ugle, som jeg året forinden hav
de mærket i Sønderjylland, bragt ind på 
en plejestation ved Herning, 90 kilome
ter nord for dens hjemegn. Uglen var 
fløjet mod trådene over et dambrug, sik
kert fordi den har jaget mosegrise.

- Uglen klarede skærene, men i april 
1993 blev den fundet død i Slesvig, 180 
kilometer syd for Herning, fortæller John 
Frikke.

Fødevalg
Det første halve leveår er en risikabel 
affære for unge ugler. Her er dødelighe
den høj, men hvis uglerne overlever 
deres første vinter, vil de fleste være 
stærke og snu til at leve i mange år. En 
stor hornugle kan blive mere end 20 år.

w1

Ved hjælp af ringmærkning forsøger man at afsløre, hvordan uglerne spreder sig i 
landskabet. Her ses John Frikke med en af de 30 unger af hornugle som han har 
mærket. Foto: Jan Skriver.

Sideløbende med ringmærkningen 
er den store hornugles valg af bytte ble
vet undersøgt. Det viser sig, at kaniner, 
pindsvin, rotter, mosegrise, kragefugle, 
duer, blishøns og drosler spiller en stor 
rolle for uglen.

Den store hornugle er langt mere 
opportunistisk end andre ugler, der i 
reglen er specialister med ganske få liv
retter. Hornuglen tager stort set, hvad 
landskabet omkring den byder på. Selv 
mindre, nære slægtninge som skov
hornugler æder den. Også unge due
høge kan den klare.

Den store hornugle er så stærk, at 
udtrykket "skovens hersker” er reelt. 
Også en ræv vil komme til kort over for 
en erfaren stor hornugle.

- Det har overrasket os, at uglen i 
mange tilfælde æder pindsvin. I maj og 
juni, når pindsvinene er aktive samtidigt 
med, at uglernes unger skal have 
meget føde, tager de endda rigtig man
ge pindsvin. Undersøgelser fra Slesvig- 
Holsten dokumenterer, at den store 
hornugles menu består af to tredjedele 
pattedyr og en tredjedel fugle, siger 
John Frikke.

Udsætning i Tyskland
Netop i Slesvig-Holsten ligger kimen til 
indvandringen af den store hornugle i 
Danmark. Fra 1981 og knap 15 år frem 
blev 563 unge hornugler sat ud i den 
tyske natur som led i et målrettet pro
jekt, der skulle give Europas største 
ugle en ny æra i landet.

Danmark har høstet renterne af dette 
projekt. Det er bevist, at en af de store 
hornugler i pionér-parret fra grusgraven 
nær Gram stammer fra den tyske 
bestand. Det lykkedes nemlig en dam

brugsejer at aflæse uglens tyske ring. 
Fuglen var fløjet mod trådene over dam
mene, så den sad og var groggy en tid.

Så nu har vi en bestand af store 
hornugler med rødder i Slesvig-Holsten. 
En dansk bestand der måske er under
vurderet.

Uventede levesteder
Hornuglen kan leve de mest uventede 
steder.

- To store hornugler har i mere end et 
år holdt til på Grenå Havn. Det er netop 
karakteristisk, at uglen kan slå sig ned 
på store fabriksbygninger eller i tårne.

- Nok er uglen sky, men den kan sag
tens yngle og jage i vores nærmeste 
nabolag. I flere af de grusgrave, hvor 
uglen holder fast til, bliver der arbejdet i 
dagtimerne, siger John Frikke.

Melding om ugler
Har De kendskab ti! den store hornugle 
kan De henvende dem til:

John Frikke, Østertoften 81, St. Dar
um, 6740 Bramming. Tlf. 76 56 66 66.

J] Skovservice
v/Jens Johansen • Vadet 2 ■ DK 4660 St. Heddinge 

tlf. +45 56 50 32 02 ■ fax +45 56 50 32 03 
mobil +45 20 45 82 02

Alle skoventreprenøropgaver udføres 
COAsr

/<>gging ^

Besøg os på www.jjskovservice.dk
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VOKSENDE MARKED FOR 
TRÆPILLER OG FLIS

Af Jens Kristian Poulsen og 
Frank Poll, begge Danske 
Skoves Handelsudvalg

Træ bruges i stigende 
grad til produktion af 
energi. Om få år ventes 
forbruget af træpiller og 
flis at være 1,2 mio. 
tons. En del af forbruget 
dækkes ved import.

Prisen på flis har 
været faldende i en 
årrække. Prisen på 
træpiller er steget de 
sidste år.

Denne artikel skal ses som et svar på et 
debatindlæg fra Henning Madsen, HM 
Skovbrug, i Skoven 9/02, s. 396-397. 
Hed.

Prisudvikling på træpiller og træflis

gasolie
flis
træpiller

100

* •

CD CD

Figur 1. Udviklingen i prisen på hhv. flis, træpiller og gasolie i perioden 1990-2002, 
udtrykt i løbende priser. Kilde: Danske Fjernvarmeværkers Forening.

Tabel 1. Forbruget af træflis og træpiller i Danmark i 2001 samt det forventede for
brug i løbet af 2-3 år. Forbruget er estimeret på baggrund af data fra hhv. DK-tek- 
nik, Dansk Fjernvarmeværkers Forening samt Energi E2 (alle tal er tons).

Flis Træpiller
2001 2004 2001 2004

Husholdninger m.m -10.000 -10.000 -200.000 -200.000
Fjernvarmeværker -300.000 -400.000 100.000 -50.000
Kraftvarmeværker -75.000 -275.000 -10.000 300.000

De sidste par års udvikling med storm
fald og nye handelsmønstre har be- 
sværliggjort afsætningen af træ og 
medført en øget konkurrence både i 
skovbruget og i træindustrien. Derfor er 
det bekræftende at modtage nogle 
reaktioner på den aktuelle udvikling i 
markedet, og at danske skovejere in
volverer sig aktivt i afsætningsmulig
hederne for det primære produkt fra 
skoven - træ!

Markedet for træ er blevet globalt. Det 
betyder, at ligesom muligheder for eks
port af bøgetræ til Kina hurtigt blev 
udnyttet til skovbrugets fordel, så skal 
dansk skovbrug også vænne sig til kon
kurrence fra eksempelvis importeret 
energitræ fra fjerntliggende verdensdele.

Information om 
markedet
Handelsudvalgets vigtigste opgave er 
at sikre de danske skovejere de bedst 
mulige rammer i relation til råtræhandel.

Dette formål har historisk været løst 
effektivt ved løbende forhandling af de 
vejledende priser. Med forbuddet mod 
prisforhandlinger er denne opgave ble
vet sværere. Den løbende orientering i 
markedet kræver nu væsentlig mere tid 
hos det administrative personale i sko
ven, hvilket er stik imod den generelle

udvikling i beskæftigelsen på de fleste 
skovdistrikter.

Markedet bliver mere differentieret - 
med større forskelle. Gennemskuelighe
den er blevet mindre efterhånden som 
entydige kvalitetssorteringer og aflæg
ningsgrænser udvandes.

At holde sig orienteret i markedet 
kræver en aktiv involvering. En kilde til 
gensidig information er de lokale skov- 
kredsmøder, som er fuldstændigt 
afhængige af, at såvel skovejere som 
administrativt personale møder op og 
deltager aktivt.

Træ til bioenergi - for
brug og råvareforsyning
Markedet for energitræ udgør en vok
sende del af råtræmarkedet, og det har

bestemt Skovforeningens store 
opmærksomhed.

Udviklingen er bl.a. et resultat af det 
politiske arbejde som Skovforeningen 
indledte i begyndelsen af 1990’erne for 
at få prioriteret træ i landets energiforsy
ning, En af milepælene har været Folke
tingets biomassehandlingsplan, som i 
dag er udmøntet og giver ekstra afsæt
ning for primært småt-dimensioneret 
tyndingstræ.

Handelsudvalget følger dette områ
de bl.a. ved aktivt at deltage i arbejdet 
for at opretholde den vindombruste bio
masseplan. Den planlagte volumen ti! 
Herning-værket er af en sådan størrel
se, at det er Skovforeningens vurdering, 
at biomasseplanen samlet set vil få et 
positivt udkomme for hele skovbruget.
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Danske fjernvarmeværker bruger i dag 300.000 tons flis og 100.000 tons træpiller 
om året til fyring. Foto af et flisfyret fjernvarmeværk i Ørum på Djursland.

Det er dog beklageligt, at Elsam har 
valgt kun at indbyde få store flisleve
randører til at byde på leverancerne.

Markedet for bioenergi er stærkt vok
sende, og træ som ressource er blevet 
en eftertragtet råvare - både i form af 
flis og træpiller. Dette er også tilfældet i 
resten af Europa.

I løbet af få år er forbruget af træpil
ler steget markant. Det samlede forbrug 
i Danmark er ca. 300.000 tons pr. år, og 
heraf anvendes ca. 1/3-del på fjern
varmeværker og resten til husholdnin
ger.

Fra næste år begynder Energi E2 at 
afbrænde yderligere ca. 300.000 tons 
træpiller om året på Avedøreværket ved 
København. Disse træpiller vil primært 
blive leveret fra Junckers Industrier. For 
at illustrere den hurtige udvikling, var 
forbruget af træpiller i 1990 under 
50.000 tons.

Forbruget af såvel træpiller og træflis 
fremgår af tabel 1. Forbruget er opgjort 
både i år 2001 samt et forventet forbrug 
i løbet af en periode på 2-3 år (angivet 
som år 2004) .

Fra piller til flis
Forbruget af træflis er også øget i de 
seneste år. Lokale fjernvarmeværker 
benytter p.t, ca. 300.000 tons pr. år, og 
dertil kommer Herning-værkets forven
tede forbrug af flis på ca. 200.000 tons 
pr. år fremover.

Nogle af de fjernvarmeværker som i 
dag anvender træpiller som brændsel 
vil i løbet af 1-2 fyringssæsoner skifte til 
at anvende flis i stedet. Det skyldes iføl
ge Danske Fjernvarmeværkers Fore
ning, at der er en stigende prisforskel 
mellem træpiller og flis i forhold til ener
giindholdet. Prisudviklingen på hen
holdsvis flis, træpiller og gasolie i perio
den 1990-2002 ses på figur 1.

Det fremgår at prisen på træflis i 
løbende kroner er faldet gennem de 
sidste ti år. Afstanden mellem prisen på 
flis og træpiller er øget markant siden 
sidste efterår samtidig med, at prisen 
på fossile brændstoffer også er øget.

Forbruget af træ til bioenergi er vok
sende, og alle skovejere kan og bør 
udnytte muligheden for at afsætte et 
passende sortiment fra gennemhugnin- 
gerne til bioenergi. Der er i øvrigt rige
ligt plads til dette uden at det behøver 
gå ud over leverancerne til øvrige træin
dustrier, som forhåbentlig vil være/blive 
i stand til at betale en højere pris for 
den bedre kvalitet de efterspørger.

Bioenergi i udlandet
Som hovedregel er den danske miljø
politik på forkant med vores omgivende 
lande. Det efterspørgselsmønster der 
har udviklet sig i Danmark, er således 
ved at vise sig også i de andre euro
pæiske lande.

Forbruget af både træflis og træpiller 
er stærkt stigende i de fleste euro
pæiske lande. En stigende efterspørg

sel på brændselsproduktet er derfor 
også med til at understøtte prisudviklin
gen på råvaren.

I første omgang gjaldt dette forhold 
især råvaren i form af savsmuld og 
spåner fra træ- og møbelindustrien. 
Denne råvare er dog begrænset på det 
danske marked, og derfor vender ener
gi- og træpilleproducenter sig i stigen
de grad mod andre råvarer.

Det ringeste træ 
kan sælges
Udviklingen i markedet for bioenergi

betyder, at skovbruget kan øjne en for
bedret afsætningschance for de ringe
ste sortimenter i skovbruget. Man skal 
dog ikke forvente, at denne afsætnings
mulighed vil vende den økonomiske 
situation for skovbruget. Omkostninger
ne ved at oparbejde flis og træ til træpil
ler er store, og DB ved produktionen vil 
i de fleste tilfælde blive omkring et nul.

Vigtigt er det dog, at der er skabt et 
marked for nogle af skovens produkter, 
som det ellers har været svære at af
sætte. Det medfører f.eks., at 1. gangs- 
tyndinger i rødgran kan gennemføres

-- -‘jmA’ •*

Det globale marked betyder at dansk træ skal konkurrere med importeret træ. 
Importen må dog ikke medføre en sundhedsrisiko for de danske skove. (Foto af 
lager af amerikansk egeflis i Grenå Flavn - dette er et lille hjørne af stakken som er 
15 m høj og over 100 m lang).
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uden direkte at være en økonomisk 
belastning.

Det globale marked betyder samti
dig, at det danske skovbrug skal kon
kurrere med importeret træ. Skovfore
ningen kan dog ikke acceptere, at 
import af træflis medfører sundhedsrisi
ko for de danske skove. Derfor har fore
ningen været kraftigt indblandet i kritik
ken af den meget omtalte import af 
egetræs-flis fra Nordamerika (se Sko
ven 10/02).

Skovbrugets rolle
Markedet for bioenergi er i hastig 
vækst, og Skovforeningen involverer sig 
aktivt i den politiske tilblivelse af afsæt
ningsmulighederne.

Markedet for bioenergi er fortsat 
meget uigennemskueligt, og derfor bør 
de enkelte skovejere også følge marke
det lokalt og støtte den anvendelse af 
biobrændsel, som foregår i lokalområ
det. Herning-værket har således ikke 
eneret på at anvende træflis, og de 
skovdistrikter som ikke er engageret 
hos de aktører, der leverer til Herning- 
værket, er på ingen måde afskåret fra at 
afsætte flis.

Skovforeningens datterselskab - 
Danske Skoves Handelskontor (DSH) - 
er således et eksempel på en anden 
aktiv aktør på flis- og træpillemarkedet. 
DSH vil fortsat bidrage til at forbedre 
afsætningsmulighederne for energitræ 
og derved skabe mulighed for flisleve
rancer fra alle danske private skove.

Kvalitet af træpiller
Den 26/9 blev der afholdt en træpillekonference i Vejle, arrangeret af Videncen
ter for halm og flisfyring samt dk-Teknik Energi & Miljø. Formålet med konferen
cen var at skabe et forum for interessenterne i dette marked. I denne boks omta
les emner der ikke er nævnt i den foregående artikel.

Et af budskaberne på konferencen var at der fremover kommer flere typer af 
træpiller på markedet.

Den 'hvide' træpille uden barkindhold og med et lille aske-restprodukt laves 
hovedsagelig af rent savsmuld og spåner og er velegnet til små brændselsan
læg. Mængderne af savsmuld og spåner er begrænsede, og prisen er steget til i 
dag ca. 500 kr/tons.

Derfor er der stigende interesse for også at anvende andre råvarer, bl.a. råtræ 
og flis. Det vil føre til en ny type pille - den 'brune' træpille - som kan have en 
højere andel af bark, og som giver mere aske og slagger. Denne pille er særligt 
egnet til varmeværker.

Efterspørgslen på træpiller vil fortsat stige i de kommende år. Prisen er steget 
inden for det seneste år, og denne tendens ventes igen den kommende vinter. 
Det må forventes at der kommer flere producenter i Danmark i de kommende år, 
ligesom importen kan vokse; for tiden indføres omkring 150.000 tons træpiller 
om året.

Frank Poll, Dansk Skovforening
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Den 'hvide' træpille suppleres nu af den 'brune' træpille, som indeholder bark.

GIV ET ABONNEMENT PA SKOVEN I JULEGAVE
Pris: 480,- kr. inkl. moms 

Kontakt: Liselotte Nissen, tlf. 33 24 42 66

Tænker De på AUétræer
- Vi har et stort udvalg 
i alle arter 

^og størrelser!

Bols Forstplanteskole
Løvetvej 30 . 8740 Brædstrup
Telefon 75 76 00 43 Telefax 75 76 02 04
E-mail: bolsfrst@post10.tele.dk 
Hjemmeside: www.bolsforst.dk
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Træpiller i udlandet
Træpiller anvendes i stigende omfang i mange lande, og i september kunne man 
holde den første verdenskonference om træpiller i Sverige.

Den største producent i verden er Brasilien hvor der laves 1 mio. ton om året.
I Europa som helhed er der tale om en kraftig vækst i efterspørgslen på 

træpiller. Sverige er det største marked, herefter kommer Danmark, og nr. 3 er 
Østrig. I Tyskland og Benelux-landene er markedet relativt lille.

Sverige har oplevet en stor vækst siden 1991 da der blev indført miljøafgifter 
på fossilt brændstof. Produktionen er steget fra 5.000 tons i 1992 til 667.000 tons i 
2001. Heraf eksporterer Sverige 50.000 tons, mens landet indfører 150.000 tons.

Omsætningen af piller var godt 500 mio. dkr sidste år, alene sidste år steg 
mængden med 30%. Industrien beskæftiger 2000 mennesker.

Langt det meste bliver produceret af savværksflis, som da også er steget i 
pris. Visse steder i det sydlige Sverige nævnes en stigning på 50%, og i nord op 
mod 20%. Selvom prisen stiger, vil udbudet ikke stige, fordi det afhænger af 
tømmerskæringen.

Der bliver derfor større interesse for andre råvarer, bl.a. skovflis, og der er nu 
også skabt et nyt effekt i skovene. Det er træ som ikke er egnet til cellulose - fx 
rådskadet træ, små toppe mv. - og prisen er 100 skr/m3 ved fast vej. Flere skov
ejerorganisationer er meget optimistiske og håber på at det efterhånden bliver 
muligt at give skovejeren mere for energitræ.

De store oliefirmaer, bl.a. Statoil og Shell, tager nu træpiller med i deres sortiment. 
Deres styrke er at de har erfaringer med at distribuere varer til mange små private 
brugere. Shell tilbyder en totalløsning med bl.a. fyringsanlæg og finansiering.

Der er i Sverige 50.000 private træpillefyr, men de fleste træpiller bruges af 
store forbrugere, især fjernvarmeværker. Men i lighed med Danmark vil en del af 
dem søge over til andre brændsler, bl.a. flis, takt med de stigende priser på 
træpiller.

Østrig har haft kraftig vækst i de senere år, og der er i dag 10 producenter i 
landet. Sidste år blev der lavet i alt 120.000 tons, og forbruget var 150.000 tons.

Over 90%) af pillerne anvendes i private husholdninger i anlæg på 5-20 kW. 
Dette stiller større krav til standardisering, og producenter af piller og pillefyr er 
derfor gået sammen om et certificeringssystem.

Sidste år blev der etableret 4.900 nye anlæg under 100 kW, en vækst på 40%o 
i forhold til året før, og der er nu 12.200 små pillefyr i Østrig. Et vigtigt argument 
for den private forbruger er miljøet, og så kan de godt acceptere at betale lidt 
mere for varmen. Fyrene er en halv gang dyrere end herhjemme, fordi forbruger
ne ønsker fuldautomatiske kedler med automatisk tænding ligesom i oliefyr.

Tyskland har i dag kun et lille marked for træpiller. Der anvendes mest i det 
sydlige Tyskland hvor der er traditioner for at fyre med træ. Der er 16 producen
ter af træpiller, og produktionen i Tyskland er lavere end forbruget.

Den lille interesse for træfyring skyldes, fordi olieprisen er på niveau med 
træpilleprisen - afgifterne på olie er lave i Tyskland. Samtidig ønsker tyskerne 
ligesom i Østrig dyre, fuldautomatiske kedler. Man kan få et tilskud på 55 
euro/kW til trækedler under 100 kW, men det er ikke nok til at vende billedet.

Den relativt lave efterspørgsel har medført at prisen på træpiller har været fal
dende inden for det seneste års tid i Tyskland og er i dag på 180-210 euro/ton.

Inden for de næste fire år kommer der nye regler for emissioner og for energi
udnyttelse i private fyr. Man venter at dette vil føre til udskiftning af mellem 3 og 7 
mio. kedler, og branchen håber at nogle af disse bliver træfyr.

Kilder: Norsk Skogbruk 9/2002, Vi Skogsågare 5/02, 
Dansk Bioenergi oktober 2002

Sverige er det førende land i Europa hvad angår træpiller til fyring, Danmark er 
nr. 2, og Østrig er nr. 3.

FENDT SKANDINAVIA A/S
Smedebakken 9 • Storup • 7200 Grindsted

Tlf. 75 33 74 44
DISTRIKTSCHEFER:

Nordjylland:
Bil 29 64 66 04 

Privat 86 93 77 79
Sydjylland & Fyn: Sjælland & Øerne:

Bil 29 64 66 06 Bil 29 64 66 05
Privat 75 53 23 60 Privat 57 64 26 07
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Figur 1. Der udvikles store mængder træstøv i forbindelse med produktion og håndtering af træpiller. Private brugere bør også 
tage de rette forholdsregler Foto: T. Skøtt.

Af biolog Simon Skov,
Skov & Land (FSL)

Træpiller afgiver støv 
under håndtering.

Støvet kan bl.a. give 
irritationer, bronkitis, 
allergi eller astma.

Støv kan bekæmpes 
med udsugning, evt. 
også ved at bære filter.

Produktion og håndtering af træpiller 
giver anledning til store mængder træ
støv. Meget tyder på, at lovens krav om 
maksimalt 2 mg støv/ m3 luft ikke bliver 
overholdt.

Træstøv er sundhedsskadeligt. Det 
er ingen nyhed. Møbelindustrien og 
andre træforarbejdende virksomheder 
har vidst det længe. Nu må denne 
viden også finde vej til producenter og 
brugere af træpiller.

Træpiller fås i forskellige kvaliteter, 
lavet af forskellige partikelstørrelser og 
presset til forskellige hårdheder. Der er 
forskel på produkternes kvalitet og

holdbarhed. Generelt må man sige, at 
jo dårligere kvalitet man håndterer, jo 
mere støver træpillerne.

Støv i pillebranchen
Indtrykket af det danske pillemarked er, 
at der er store mængder støv i forbin
delse med produktion og transport af 
piller (fig. 1).

Når slutbrugerne modtager pillerne, 
er de til en vis grad støvet af. Der kan 
dog i forbindelse med håndtering sta
dig opstå meget støv. Da branchen er 
forholdsvis ny og er ekspanderet hur
tigt, er indsatsen for et acceptabelt 
arbejdsmiljø i mange tilfælde ikke fulgt 
med.

Ved at foretage støvmålinger på pil
lefabrikker, under transporten og hos 
brugerne kunne de kritiske situationer 
findes. Der kunne med fordel hentes 
erfaringer fra den øvrige træindustri, så 
problemerne blev løst bedst og billigst.

Naturprodukter kan 
også være farlige
Ligesom det er tilfældet med flis, virker 
træpiller ikke som et ’’farligt" produkt. 
Man kan høre kommentarer som: ’’Det 
er jo bare træ” og ”et rent naturpro
dukt”, men det er en misforståelse at 
tro, at naturen ikke kan være giftig. Der

findes eksotiske træarter, der er så gifti
ge, at al forarbejdning af træet skal 
meddeles det lokale arbejdstilsyn, og 
særlige sikkerhedsprocedurer skal 
overholdes.

I forbindelse med håndtering af piller 
ser det ud til, at der opstår så høje kon
centrationer af støv, at det langt oversti
ger lovens krav om max. 2 mg træ
støv/m3 luft. Lovkravet er lavet ud fra en 
risikovurdering og skal ikke forstås som 
en garanti for et sundt arbejdsmiljø.

Hvor meget støv, der skal til, inden 
man bliver syg, er individuelt, men risi
koen stiger, jo mere træstøv man indån
der. Alt unødigt støv bør undgås.

Træceller og gas
Træ påvirker os på to måder. Dels er 
selve træstøvspartiklerne irriterende, 
dels fordamper træets forsvarsstoffer 
(terpener, tannin, phenol m.v.), når cel
lerne brydes.

Gassernes sammensætning afhæn
ger af træarten. Gasserne fra danske 
træarter er i forskellig grad allergifrem
kaldende og slimhindeirriterende. Så 
vidt vides har ingen målt gaskoncentra
tionen i forbindelse med pilleproduktion 
og håndtering.

Træpartiklerne er mikroskopiske 
samlinger af vedceller, der ligger vinkel-
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Figur 2. Sådan ser en træstøvspartikel 
ud ved 400 ganges forstørrelse. Foto: S. 
Skov.

ret på hinanden. Cellernes ender er 
spidse og stikker ud fra partiklen. Et 
mikroskopfoto giver måske forståelse 
for, at træstøv virker irriterende bl.a. for 
slimhinderne (fig. 2).

Sygdomme
Træstøv kan medføre en lang række 
lidelser. Nogle af de mest almindelige 
er irritation af slimhinderne i øjne og luft
veje, hoste, nedsat lungefunktion samt 
en øget risiko for at få kronisk bronkitis.

Træstøv kan udløse både allergi og 
astma. Desuden kan høje koncentratio
ner af træstøv være kræftfremkaldende 
og forårsage næsehulekræft, når man 
udsættes for støv gennem længere tid. 
Processer, der danner træstøv, er på 
Arbejdstilsynets liste over kræftfremkal
dende arbejdssituationer.

En stor helbredsundersøgelse blandt 
ansatte i møbelindustrien har vist, at de 
hyppigere får astma end resten af 
befolkningen. Disse sygdomstilfælde 
opstår altså i en branche, hvor der er 
taget højde for problemerne.

Der er ikke lavet tilsvarende hel
bredsundersøgelser blandt ansatte, 
som håndterer træpiller. Situationen må 
dog forventes at være mindst lige så 
kritisk i træpilleindustrien, hvor ikke alle 
tager de nødvendige forholdsregler.

Sammenligning med 
flis og halm
Flis er typisk fugtigt træ. Fugten gør det 
muligt for især skimmelsvampe at inva
dere en flisstak og omsætte de næ
ringsrige træsafter. Skimmelsvampe 
udgør et helbredsproblem i forbindelse 
med flishåndtering.

Halm angribes af bakterier, som 
bevirker, at der er skadelige endotoxi- 
ner i luften.

Da træpiller er tørt træ må det formo
des, at der hverken er problemer med 
skimmelsvampe eller bakterier. Til

gengæld betyder det lave vandindhold, 
at pillerne støver.

Der kan vist ikke gives noget sund
hedsfagligt argument for at vælge det 
ene problem frem for det andet. Alle tre 
typer brændsler - halm, flis og træpiller 
- medfører sundhedsrisici, der bør 
tages alvorligt.

Problemerne bør dog ikke afskrække 
nogen fra at anvende biobrændsel.
Man skal blot håndtere det korrekt.

Løsninger
Grundtanken i støvbekæmpelse er at 
afskærme de støvende processer. Hvor

der alligevel kommer støv ud i lokalet, 
skal der etableres udsugning så tæt på 
kilden som muligt.

Er al anden bekæmpelse umulig, og 
er eksponeringen kortvarig, skal man 
bære personlige værnemidler som 
f.eks, en P3- halvmaske.

Kilde: Schlunssen, V. 2001. Asthma and 
other respiratory diseases among workers in 
the funiture industry occupationally exposed 
to wood dust. Ph.D. thesis. Institut for M Ijø 
og Arbejdsmedicin, Århus Universitet.
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Figur 1. Mikrofoto af skimmelsvampe med sporebærende hoveder; der stikker op i 
luften. Sporerne frigives ved den mindste luftstrøm. Foto: Simon Skov

Skimmelsvampesporer ved private fyr

Af biolog Simon Skov, Skov & 
Landskab (FSL)

Der vokser skimmel
svampe i flis. Når flisen 
håndteres, frigives 
svampenes sporer til 
luften.

Sporerne kan ved 
indånding fremkalde 
akutte luftvejsgener, og 
på lang sigt allergi og 
astma. Derfor kan de 
medføre problemer for 
brugerne af flisfyr.

Enkle forholdsregler 
kan mindske risikoen.

Blandt SKOVEN’s læsere er der mange, 
der opvarmer deres hus ved at fyre 
med flis. Der er flere fordele ved at fyre 
med flis, men også et par ulemper. 
Skimmelsvampe er en af de ulemper, 
som sjældent bliver nævnt.

Skimmelsvampe skal ses som et over
kommeligt problem, ikke som en døds
dom over private flisfyr. Først i det øjeblik 
én i familien har udviklet allergi overfor 
skimmelsvampe, kan det blive nødven
digt at skille sig af med fyret. Det er der
for en rigtig god ide at tage de rette for
holdsregler, inden problemet opstår.

Figur 2. Figuren viser den gennemsnitli
ge sporekoncentration under fem for
skellige forhold:
- "Ude". Målinger taget som sammenlig
ningsgrundlag for de øvrige målinger.
- "Tilstødende rum”. Er f.eks. et lokale 
med adgang til fyrrummet eller lageret.
- "Fyrrum ”. Der er målt, mens fyret 
brænder, uden at der håndteres flis i 
rummet.
- "Lager". Målinger taget på lagre, 
mens flisen ligger stille.
- "Håndtering". Målinger taget enten på 
lagre eller i fyrrum, hvor der håndteres 
flis. Bemærk at søjlen går ud af figuren. 
Værdien overstiger måleapparatets ska
la. Flishåndtering medfører meget høje 
sporekoncentrationer.

FLISFYRING 
OG SKIMMELSVAMPE
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Skimmelsvampe
Skimmelsvampe er mikroskopiske 
svampe, der især lever på fugtige steder 
med let nedbrydelig næring. Vi kender 
dem fra marmeladeglasset eller det 
gamle brød, samt som lugten af fugtig 
kælder. Lugten stammer fra de skimmel
svampe, som vokser i kælderen. Skim
melsvampe i flis kan for det meste hver
ken ses eller lugtes, men de er der !

En lang række skimmelsvampe kan 
leve i flisstakke. De lever af træets 
næringsrige safter og befinder sig godt 
i de fugtige stakke. Skimmelsvampene 
spreder sig ved hjælp af sporer, som 
dannes på små hoveder (figur 1).

Svampen danner hovederne, så de 
stikker lidt frem. Selv den mindste luft
bevægelse løsner sporerne, som 
svæver væk. Lander en spore på et 
egnet levested, vil den spire til en lille 
koloni, som igen danner sporer, som 
svæver ud osv.

På et flislager er der gode levesteder 
overalt. På denne måde sker der en 
voldsom opformering af skimmelsvampe.

Allergi og astma
Stadig flere af os får allergi. Nogle får 
det tidligt, andre sent i livet. Man er 
aldrig uden risiko for at udvikle allergi.

Mekanismerne bag allergi er ikke 
fuldstændigt kendte, men man ved, at 
anlæggene for allergi er arvelige, og at 
allergien starter med en påvirkning af 
immunforsvaret. Påvirkningen kunne 
f.eks. være en høj dosis sporer af skim
melsvampe i forbindelse med flisfyring. 
Hvis man er i familie med allergikere, 
har man større risiko for selv at udvikle 
allergi.

Allergi eller allergi-lignende sygdom
me kan vise sig på mange måder. Er 
man blevet allergisk, kan selv små 
doser skimmelsvamp udløse f.eks. 
nyseanfald, kløe, sviende øjne, stoppet 
næse, slim i halsen eller hovedpine. 
Symptomerne går over et stykke tid 
efter påvirkningen.

Astma-anfald kan også fremkaldes af 
skimmelsvampe. Under et anfald hæver 
muskellaget omkring luftvejene, og slim
produktionen øges. Når passagen for
snævres, bliver det vanskeligt at trække 
vejret.

Forskning
På Skov & Landskab (FSL) arbejdes der 
på at klarlægge, om og hvor flishåndte
ring medfører en sundhedsrisiko.

Luftmålinger i huse med private flisfyr 
har vist, at der er grund til forsigtighed. 
Der er målt meget høje koncentrationer 
af skadelige sporer af skimmelsvampe i 
forbindelse med påfyldning af flismaga
siner og anden flishåndtering (figur 2).

Der er også målt høje koncentrationer 
på flislagre og i fyrrum. Som et meget 
glædeligt resultat ser det ud til, at der 
ikke nødvendigvis også er et unaturligt 
højt indhold af skimmelsvampe i de 
rum, der ligger i nærheden af fyret.

Grundregler
Fyringsanlæg, lagerforhold og betjening er forskellige fra hus til hus. Alligevel
kan der gives en række fælles råd. Læs rådene med dit eget fyr i baghovedet
og prøv at tilpasse løsningerne til de aktuelle forhold.

• Stort magasin. De fleste fyr har et magasin til flis. Jo større magasin, jo læn
gere tid går der mellem hver påfyldning. Det betyder også, at du sjældnere 
udsættes for luft forurenet med skimmelsvampe.
Nogle fyr kan udstyres med en automatisk indføder, der transporterer flis fra 
lageret til fyret. Derved undgår du direkte kontakt til flisen. Hav så sjælden 
og kort kontakt med flis som muligt.

• Isolér lageret fra opholdsrum. Lageret er en kilde til skimmelsvampe. Det er 
derfor vigtigt, at lageret er isoleret fra andre rum. Det dur ikke at have flis til 
at ligge i den ene ende af et værksted, hvor du opholder dig. Hvis flisen lig
ger på et loft, er det vigtigt at kunne lukke loftslemmen tæt til eller på anden 
måde adskille lagret fra opholdsrum.

• Kraftig ventilation. Lageret skal være godt ventileret. Frisk flis fordamper en 
masse vand, der gerne skal ud af bygningen. Desuden er det vigtigt, at flis
håndteringen sker et godt ventileret sted. Der kan enten bruges passiv ven
tilation, f.eks. ved at have flis i et tremmehus, eller aktiv ventilation ved at 
montere en kraftig blæser, som suger luft ud af lageret.

• P3 og A2 maske. Al flishåndtering skal ske med åndedrætsværn. For ca, 
500 kr kan man købe en behagelig halvmaske med P3- og A2-filtre (figur 3). 
P3-filtret sorterer de meget små partikler fra luften, mens A2-filtret sørger for, 
at de giftige gasser, som svampene laver, bliver udenfor masken. Til korte 
opgaver med flis er en let maske ideel og ikke ubehagelig at have på. Til 
længere opgaver skal der andre masketyper til, men det er sjældent nød
vendigt hos private brugere.

• Ingen legeplads. Uanset hvor fristende det kan være at lege i en flisstak, er 
det uacceptabelt, da børnene så opholder sig i en sporesky.

Følges disse grundregler, er der i de fleste tilfælde ingen grund ti! bekymring.

C,. J

Figur 3. Når flis håndteres i korte perioder (under tre timer) er en halvmaske med 
A2- og P3-filtre velegnet. Masken koster ca. 500 kr og er ikke ubehagelig at have 
på. Foto: Simon Skov.
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DANMARKS
DIGITALE

ORTHOFOTOS 2002

Figur 1. Skærmbilledet viser skov- og landbrugskort for Ordrup Skov med orthofoto 
(DD01999) som baggrund. Kortets streger og tekster er hvide, så de tydeligt ses 
på fotobaggrunden.

Af forstkandidat Klaus 
Wunsch, KW-PLAN ApS

Der er netop taget nye 
luftfotos over hele lan
det. De er helt målfaste, 
dvs. de er ikke fortegnet 
ved højdeforskelle i ter
rænet.

Disse fotos kan kombi
neres med digitale kort, 
fx skovkort og matrikel
kort, og brugerne kan 
selv opdatere kortet.

I foråret og sommeren 2002 har Kamp
sax A/S gennemført en landsdækkende 
fotoflyvning. Optagelserne, der er fore
taget i 3800 meters højde, er grundla
get for Danmarks Digitale Orthofotos 
2002 (DDOIand2002), der forventes klar 
til levering i december i år.

KW-PLAN har indgået en samar
bejdsaftale med Kampsax om salg af 
DDOIand2002, KW-PLAN kan derfor 
levere orthofotos 2002 som baggrund til 
eksisterende digitale skov- og land
brugskort i programmet PC-KORT.

Med DDOIand2002 som baggrund til 
det digitale skov- og landbrugskort, kan 
brugeren selv foretage en opdatering af 
skovkort og markkort. F.eks. ses kultur
arealerne efter stormen i 1999 tydeligt 
på farvebillederne.

Meget nøjagtige
Det er meget nemt at opdatere kortet 
på grundlag af orthofotos, da et ortho
foto er fuldstædig målfast. Man indteg
ner stregerne præcis hvor grænserne 
ses på orthofotoet.

Kampsax oplyser at den forventede 
middelfejl er ca. 1 meter. Den enkelte 
billedpixel er 40 x 40 cm. Man kan der
for indtegne og beregne arealer med 
høj præcision. Kun en opmåling på ste
det med GPS eller totalstation ville være 
mere nøjagtig. Det er i øvrigt de samme

billeder som Plantedirektoratet anven
der til kontrol af landbrugsarealer.

Når man ser godskortet med et 
underliggende foto, får man information 
om detailler, der ikke er indtegnet på 
kortet, som f.eks. nabobygninger og 
naboarealer. Figur t viser et sådant 
skærmbillede fra PC-KORT med et 
udsnit af et godskort med DDOIand1999 
som baggrund. (DDOIand2002 er som 
nævnt ikke til rådighed når bladet går i 
trykken).

Hvad er et orthofoto?
Et almindeligt flyfoto er en centralpro
jektion af landskabet, hvilket betyder at 
billedet bliver fortegnet i bakket terræn. 
Figur 2 viser en forenklet tegning af et 
kamera der afbilder et landskab med 
højdeforskelle, når kameraet Ikke er lige 
over bakketoppen.

Det røde punkt er kameralinsen, og

den røde linie øverst er den fotografiske 
film. Den mørkeblå linie viser hvor en 
bakketop afbildes på filmen, og den 
lyseblå linie viser hvor toppen ville have 
være været placeret på filmen hvis top
pen kunne projiceres ned til landska
bets referencehøjde.

Forskellen mellem de to punkters 
afbildning på filmen er den forskydning 
der fremkommer som følge af højdefor
skellen mellem bakketoppen og ter
rænets gennemsnitlige højde.

Et orthofoto fremstilles ved at fotoet 
opdeles i et meget stort antal felter, der 
placeres korrekt ved anvendelse af en 
digital højdemodel. Et billedfelt på en 
bakketop bliver flyttet i forhold til bille
dets centrum, sådan at placeringen 
svarer til at billedet er taget lodret over 
bakketoppen. Med denne teknik bliver 
billedet målfast overalt.

Alle punkter i det digitale foto bliver
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forskydning

foto

kamerahnse

Figur 2. En forenklet tegning af et kamera der af bilder et landskab med højdefor
skelle. Se i øvrigt teksten.

□ PC-KORT - [matrikelkort]
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Figur 3. Et foto fra DDOIand1999 kombineret med matrikelkort.

således placeret korrekt i et landsdæk
kende koordinatsystem (UTM eller 
System34), og kan uden videre kombi
neres med en række andre digitale kort
produkter. KW-PLAN forhandler bl.a. 
digitale matrikelkort og ToplODK fra 
Kort- og Matrikelstyrelsen. Ved f.eks. at 
kombinere det digitale orthofoto med

matrikelkort og ToplODK fås et næsten 
komplet ejendomskort.

Figur 3 viser DDOIand1999 kombine
ret med matrikelkort.

Flere oplysninger på 
www. kwplan. dk/ddo2002

GYLLEBO
PLANTEBESKYTTELSE

Begræns dine vildtskader 
med Gyllebo plantebeskyttelse.

Gyllebo plantebeskyttelse er et vildt- 
afskrækningsmiddel til anvendelse på 
løv- og nåletræer i skov, landbrug og 
have, hvor stor risiko for vildtskader 
forekommer. NYHED: Godkendt til mus 
på løvtræer.

Gyllebo plantebeskyttelse er et rent 
produkt, baseret på specialbehandlet 
blodmel, med tilsætning i form af natur
ligt bindemiddel og vegetabilske olier 
samt vand. Opløsningen er steriliseret.

Tre års prøver på Sveriges Landbrugsu
niversitet i Lund, samt omfattende prak
tisk anvendelse de sidste 7 år, har vist en 
stor beskyttelseseffekt. Bedst i forsøg.

• Formodentlig det mest miljøvenlige 
produkt på markedet.

• Produktet er ikke skadeligt for dig 
og dine omgivelser.

• Nemt at udbringe. Ingen fareklasse.
• Lav omkostning ved udbringning.
• Stor beskyttelseseffekt, ca. 6 mdr.

Forst Consult
Plantebeskyttelse ApS

Salgskontor: Pilehavevænge 22 
2625 Vallensbæk

Telefon: 43 64 48 48, Fax: 43 64 06 49 
Mobil: 21 46 06 48 

E-mail: info@gyllebo. dk

- til det høje græs 
www.skoerpingmotor.dk 

eller tlf. 98 39 17 11
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SKOVE VED KØBENHAVN 
BESKYTTER GRUNDVANDET

Vandværker og stats
skovene går sammen 
om at lave 2.600 ha ny 
skov omkring Køben
havn. Formålet er at sik
re grundvandet.

Inden for de næste 30 år skal der laves 
8 nye skove på i alt 2.600 ha i en ring 
omkring København. Formålet er at sik
re vigtige kildeområder for drikkevand.

Miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) 
og Københavns miljøborgmester Winnie 
Berndtson (S) underskrev d. 14. oktober 
en samarbejdsaftale om skovrejsning. 
Underskrivelsen foregik i en af de nye 
skove, Gulddysse Skoven i Gundsø. 
Denne skov er planlagt til 220 ha, og de 
første 13 ha blev tilplantet sidste år med 
bøg, rødel, fuglekirsebær, douglasgran 
og ædelgran.

- Jeg er glad for den aftale, som sta
ten nu har indgået med Københavns 
Kommune om skovrejsning ved de kil
depladser, som forsyner hovedstadsre
gionen med drikkevand, siger miljømini
steren.

- Aftalen er et godt eksempel på hvor 
langt man kan komme, når staten og 
kommunerne går sammen. Når vi gerne 
vil øge skovarelet i Danmark, så handler 
det om samarbejde mellem Miljømini
steriet, de enkelte kommuner, vandvær
kerne og interesseorganisationer.

- Med den nye aftale kan vi på én 
gang skabe nye grønne oaser og 
beskytte de kildepladser, hvor Køben
havns Energi pumper drikkevand op, 
fortsatte Københavns miljøborgmester.

- Grundvandet er truet af forurening i 
indvindingsområderne rundt om på 
Sjælland. Med et beløb betalt over 
vandprisen kan vi rejse skov omkring 
kildepladserne. Dermed beskyttes 
grundvandet permanent mod forure
ning, og de kommende generationer er 
sikret rent vand i hanen.

Københavns Energi er landets 
største vandforsyning som leverer drik
kevand til København, Frederiksberg og 
18 omegnskommuner, i alt over 1 million 
mennesker.

Aftalen
Samarbejdsaftalen er en rammeaftale 
for alle 8 projekter.

Arealerne opkøbes i den takt de

Bilag 1: Udpegede indsatsområder for statslig 
skovrejsning indenfor Københavns 
Energis indvindingsoplande/'

2

Vs

&

Indvindingsopland 
Indvindingsopland 
Overfladevand 
Kildeplads 
Indsatsområde for 
statslig skovrejsning

n& $

s
Kommune2)

Område nr. Stednavn Skovdistrikt areal SNS areal i dag
56 Ringsted Benløse Ods 650 24
4? Roskilde Nord Køb 130 0
49 Gundsø/Gulddysse Køb 220 38
50 Tune Køb 310 0
90 Sperrestrup Tisv 200 115
86 Slangerup Tisv 425 0
91 Frederikssund Nord Tisv 150 0
85 Skævinge Tisv 540 0

2625 177 O
Kort over Nordsjælland med markering af de nye skove (rødt) og indvindingsområ
der for drikkevand.

udbydes til salg og til markedsprisen; 
der kan ikke eksproprieres jord til for
målet. Københavns Energi betaler køb 
af arealerne med midler fra den særlige 
afgift på 50 øre pr. 1000 liter vand, som 
er øremærket til grundvandsbeskyttel
se.

Skov- og Naturstyrelsen står for det 
praktiske ved opkøb af arealerne og

står som ejer fremover. Styrelsen gen
nemfører tilplantning, anlæg af veje mv. 
og står for driften. Anlæg og drift beta
les af styrelsen.

Parterne håber at det vil være muligt 
at få lokal medfinansiering fra kommu
ner og vandværker i de områder, som 
er udpeget til skovrejsning. Det kan ske 
ved at kommuner overdrager arealer de
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ejer, giver tilskud til at etablere friluftsan
læg eller bidrager direkte til køb og 
anlæg.

Driften af arealerne skal fremover ske 
på en måde som er skånsom over for 
miljøet for at sikre en uforurenet dannel
se af grundvand. Der må ikke udbrin
ges eller opbevares nogen form for 
pesticider eller gødning på arealerne 
eller ved bygninger mv. Der må ikke 
deponeres returjord eller spildevands
slam, og der må ikke laves permanente

Kilder: Pressemeddelelse 14.10.02, 
samt rammeaftale med diverse bilag. 
Kan ses på www.sns.dk, se under 
Nyheder og 14.10.02

Økonomi i projektet
Der er lavet et overslag for udgifterne til projektet. Beløbene er fordelt på Skov- 
og Naturstyrelsen og Københavns Energi, men skal revideres hvis der deltager 
andre parter.

Der er forudsat en etableringsperiode på 30 år, hvor udgifterne fordeles jævnt 
over hele perioden. De beregnede årlige, gennemsnitlige beløb udgør for Skov- 
og Naturstyrelsen (SNS) ca. 3,0 mio. kr. og for Københavns Energi (KE) ca. 7,4 
mio. kr. For Skov- og Naturstyrelsen skønnes det årlige underskud på driften at 
være 2,5 mio. kr i de første 30 år efter arealerne er tilplantet.

anlæg til oplag af brændstoffer eller Lokalitet Areal SNS Anlæg KE Jordkøb Driftsunderskud
maskinel.

Formålet med de nye skove er pri-
ha mio, kr mio. kr (SNS) 1000 kr/år

Ringsted Benløse 650 23,9 58.5 650mært at beskytte grundvandet. Men der
nævnes også i aftalen at de skal være Roskilde Nord 130 4,8 11,7 130
til gavn for friluftslivet, fremme naturen, Gundsø/Gulddysse 220 6,7 16,4 182
træproduktion mv. Tune 310 11,4 27,9 310

Aftalen inkl. diverse bilag er offentlig- Sperrestrup 200 3,1 7,7 85
gjort og kan tjene til inspiration hvis Slangerup 425 15,7 38,3 425
man andre steder i landet vil lave lig- Frederikssund Nord 150 5,5 13,5 150
nende skovrejsning for at beskytte 
grundvandet.

Skævinge 540 19,9 48,6 540

sf I alt 2625 91,0 222,5 2472

Forudsætninger for budgettet: Jordpris 90.000 kr/ha. Tilplantninqsandel 0,80. 
Kulturanlæg 80% løv å 50.000 kr/ha og 20% nål å 30.000 kr/ha. Arligt driftsmæs
sigt underskud de første 30 år 1.000 kr/ha.

Af de nævnte arealer ejer Skov- og Naturstyrelsen i dag 177 ha: 24 ha ved 
Ringsted, 38 ha ved Gundsø, og 115 ha ved Sperrestrup.

Utilstrækkelig 
beskyttelse 
af drikkevandet
Det er nu mere end ti år siden der første 
gang blev fundet pesticider i større 
mængder i dansk grundvand. Mange 
hundrede boringer er blevet lukket, og 
et stort antal mindre vandforsyninger er 
indstillet.

Der foregår tre typer af målinger af 
indholdet af pesticider i vandet: Grumo 
dækker hele landet med 67 områder. 
Loop overvåger det nydannede grund
vand på 5 lokaliteter. Og boringskontrol
len viser den øjeblikkelige situation på 
landets vandværker.

Disse tre programmer viser følgende:

1993-2000 2001

Fund under
grænseværdi
Grumo 36% 21%
Loop 60% 43%
Boringskontrol 26% 35%

Fund over
grænseværdi
Grumo 12% 7%
Loop 20% 10%
Boringskontrol 10% 10%
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I grove træk er der altså pesticider i 1/3 
af boringerne, og i 1/10 er det over 
grænseværdien. Situationen er nok 
værre endnu, for de mindste vandvær
ker måles kun med tre års mellemrum, 
og man måler ofte kun for et begrænset 
antal stoffer. Foreløbige tal fra et nyt 
projekt om ikke-almene vandforsyninger 
tyder på at 1/4 overskrider grænsevær
dien.

Grumo målingerne viser klart at der 
er færre pesticider jo længere nede 
man tager prøverne. Det betyder enten 
at pesticiderne nedbrydes på vejen ned 
- eller at der er større mængder som er 
på vej ned.

De senere års forskning har vist at 
næsten ingen pesticider nedbrydes når 
de er nede i magasinet, og derfor de vil 
være til stede her i meget lang tid.

En række stoffer er gennem årene 
blevet forbudt, og de vigtigste er 
Atrazin og Diclobeml. Der er ikke set et 
fald i fundene af atrazin; det betyder at 
enten bruges stoffet stadigvæk, eller 
også nedbrydes det endnu langsom
mere end tidligere antaget.

"I vandforsyningskredse er der tyde
lig frustration over politikernes manglen
de vilje til en effektiv beskyttelse af 
grundvandet.” Det skriver biolog og 
fagkoordinator Claus Vangsgård i 
Dansk Vand- og Spildevandsforening i 
en artikel i Vækst 3-2002.

"Foreningen mener at på åbenbart

sårbare områder skal enhver anvendel
se af pesticider ophøre. Disse områder 
omfatter små øer med meget overflade
nære indvindinger, klippegrund og ind
vindinger fra overfladenære kalkmaga
siner.”

"For disse områder er det ikke nød
vendigt at lave flere undersøgelser. Alle 
ved at anvendelse af pesticider på dis
se arealer medfører en stor risiko for for
urening af grundvandet. Transporttiden 
er så kort at der ikke er tid nok til ned
brydning af sprøjtemidlerne”.

Det andet store problem er at kilde
pladszonerne - det vil sige dér hvor 
drikkevandet pumpes op fra grund
vandsmagasinerne - i dag er beskyttet 
af ”en helt utilstrækkelig 10 meter dyrk
ningsfri zone."

"Foreningen foreslår at kildepladszo
nen for større vandforsyninger udvides 
til 300 meter (og til 100 meter for små 
vandforsyninger). Formålet er at sikre de 
boringsnære arealer, hvor transporttiden 
til grundvandsmagasinet er kort."

Han mener desuden at der bør 
arbejdes mere med frivillige midler, 
såsom økologisk dyrkning, frivillige 
dyrkningsaftaler, permanent braklæg
ning og ikke mindst skovrejsning i ind
vindingsområderne.

Kilde: Vækst 3/2002, udgivet 
af Hedeselskabet. Tidsskriftet 

rummer en række artikler om pestidicer 
og vandmiljø.
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Når en skovgæst løber mellem førerkabinen og skovningsaggregatet udsætter han 
sig for en stor fare.

Risiko for skovgæster 
ved skovningsarbejde
De fleste skovgæster holder sig i pas
sende afstand fra skovarbejdere der er i 
gang med skovning. De føler nok at det 
er farligt arbejde.

Men i Silkeborg skovene er man ofte 
ude for at kondiløbere eller mountain
bike ryttere færdes tæt på de store 
skovmaskiner. For kort tid siden fik en 
maskinfører et chok da en mand løb 
mellem førerkabinen og skovningsag
gregatet mens der hang en stamme i 
kranen.

Denne skovgæst løb en stor risiko. 
Han ved næppe hvordan maskinen 
arbejder, og hvor hurtigt stammen kan 
bevæge sig når den er ved at afkviste. 
Også længere væk er der fare, fordi 
grene kan blive slynget væk fra maski
nen - og kæden kan knække, så stum
per slynges langt væk.

Maskinføreren skal holde øje med om 
der er skovgæster i nærheden. Men i 
praksis vil han sjældent opdage skov
gæster i tide, især ikke hvis de er i løb.

Efter den episode besluttede distrik
tet at tage affære. Man kontaktede Midt
jyllands Avis, som lavede en stor artikel 
over godt en halv side med tre store bil
leder af en skovningsmaskine i arbejde. 
Overskriften var "Mountain-bikes og 
kondiløbere er en plage for skovarbej
derne”.

Skovarbejderne fortalte at mange 
løber lige forbi maskinen. Skovarbejder
ne opdager ikke skovgæsterne før de 
er forbi. Skovarbejder Bjarne Myllerup - 
som har arbejdet i skoven siden 1980 - 
oplever at problemet er stigende. Sta
digt flere tager ikke hensyn til egen sik
kerhed. Selv om skovarbejderne råber 
efter dem er det ikke sikkert de opda
ger noget - for der er også mange som 
løber med en walkman på.

Distriktet overvejer om der skal sæt
tes skilte op på veje og stier - men det 
er ikke nok for i statsskove må man gå

Skilt i private skove
Private skove kan lukkes for offentlig 
adgang når der foregår farligt skov
ningsarbejde. I Skovforeningen kan 
købes et skilt ”i dag ingen adgang, 
skoven er lukket på grund af farligt 
skovarbejde".

Overtræder skovgæster adgangs- 
forbuddet udsætter de sig for en 
betydelig risiko, men det fritager ikke 
skovarbejderen / entreprenøren for 
ansvar, hvis der skulle ske en ulykke. 
Denne skal i givet fald - for at undgå 
en erstatningssag - kunne bevise at 
der er udvist den fornødne omhu i 
arbejdet. Skovgæsten vil kun kunne 
idømmes en bøde for at overtræde 
adgangsforbuddet,

Hans M. Hedegaard

overalt. Man kan lukke skoven helt - det 
er der hjemmel til - eller man kan af
spærre bevoksningen med bånd - men 
det er ikke sikkert det respekteres. Og 
selvom folk færdes på eget ansvar i 
skoven og har optrådt uforsigtigt er det 
selvfølgelig bedst at undgå ulykker.

Den bedste løsning er nok at fortælle 
om sagen i lokalområdet gennem avi

ser, foredrag, ekskursioner mv. Distriktet 
appellerer til at man holder sig mindst 
70 m fra maskinen og kun færdes på 
stierne. I avisartiklen slutter skovrider 
Niels Bundgaard med at opfordre publi
kum til "at tage hovedet og omtanken 
med på ture i skoven".

Kilde:Midtjyllands Avis 26.9.02 og 
skovrider Niels Bundgaard

m
yt

PETER SCHJØTTS P U t e d o U
Hedegårdvej 5, 7361 Ejstrupholm, tlf. 75 77 25 52, fax 75 77 31 34

Planter til: Pyntegrønt & juletræer, skov, læ & vildt
Samarbejde; at yde service og kvalitet til gengæld for 
rettidig besked om mængde, proveniens og levering.

Brdr. Svanebjerg
Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter 

Renholdelse og stabklipning af juletræer

'

Desuden udfører vi juletræsnetning, rabat-klipning m.m. 
Leestrup • 4733 Tappernøje • tlf. 36 72 53 77 • fax 56 72 57 02 

Forhandling af anlægsrør til overkørsler
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Mountainbike ryttere bør nedsætte far
ten når de møder andre skovgæster på 
stien. En dialog med den lokale klub 
kan være med til at reducere sammens
tød. (Arkivfoto fra Nordsjælland).

Dialog med MTB’ere
Silkeborg statsskovdistrikt har også haft 
problemer med mountainbikere. De har 
tit været til fare for andre skovgæster, 
og de stejle bakker bliver slidt når der 
køres mange gange samme sted. Se 
Skoven 6-7/02.

Derfor har man forsøgt at komme i 
dialog med de lokale ryttere, og det har 
givet gode resultater, fortæller skovrider 
Niels Bundgaard Jensen til Skoven:

- Når en gruppe ryttere kører på en 
sti og opdager skovgæster foran sker 
det tit at den forreste råber "Pas på, 
turister”. Alle rytterne sætter så farten 
ned mens de passerer skovgæsterne.

Ti bud
Silkeborg statsskovdistrikt har lavet "Ti bud om færden i naturen på mountain
bike". Andre skove er velkommen til at lade sig inspirere af disse bud i kontakten 
med ryttere:

1. Kør kun på veje og faste stier. Udvid ikke de faste stier.
2. Vis hensyn til andre brugere af naturen (løbere, vandrere osv.). Passér andre 

skovgæster langsomt og hold afstand. Gør opmærksom på din tilstede
værelse i god tid.

3. Undgå helst de markerede vandrestier og vær varsom, hvis de benyttes. De 
markerede ridestier undgås helt.

4. Kør ikke i de mest populære publikumsområder, fx stierne langs Remstrup 
A, omkring Almind Sø, Slåen Sø mv. Undersøg på Silkeborg statsskov
distrikts hjemmeside hvor der er restriktioner inden du kører.

5. Kør varieret, brug ikke de samme områder hver gang.
6. Kør med omtanke, så jordbunden ikke ødelægges. Brug rigtig bremseteknik.
7. Undgå opkørte områder og blød bund (fx sønære lavtliggende stier).
8. Skyd ikke genvej, hvis en sti/vej er spærret eller ender blindt. Vend om i stedet!
9. Kør ikke på eller ved siden af trapper, hverken op eller ned.

10. Er du i tvivl om hvor du må færdes i skoven, så kontakt Silkeborg statsskov
distrikt eller den lokale mountainbike klub (Midtjyllands Mountainbike Club).

Der er heller ikke så meget kørsel mere 
på de bløde steder hvor jorden er 
sårbar.

- Det er dog langt fra alle der tager 
sådanne hensyn - men ting tager tid. 
Indtil videre har vi snakket med ryttere i 
den lokale MTB-klub, og det virker godt. 
Nu tager vi fat i de almindelige cykel
klubber på egnen som kører i skoven 
om vinteren.

- Men der kommer ryttere fra det 
meste af Jylland, fordi terrænet er så 
godt i Silkeborg området. Disse ryttere 
kommer kun en gang imellem, og det vil

nok være temmelig omfattende hvis vi 
skal tage kontakt med alle disse klub
ber.

- Vi håber at den lokale klub vil brin
ge budskabetk ud når de er i kontakt 
med andre klubber. Og når de laver 
programmer til cykelløb må de gerne 
aftrykke vores "Ti bud”.

- Den sidste gruppe er så de uorga
niserede som blot kører i skoven for 
sjovs skyld. Dem må vi prøve at komme 
i kontakt med gennem aviserne eller 
pjecer.

sf

Køb af træ på roden 

Maskinskovning 

Udkørsel af træ 

Maskinplantning

Oprilning

Rydning af stød og kvas

Knusning

. BRDR.
Jhøirup a/s

Skoventreprenører
Skovgade 20 
7300 Jelling 

Biltel. 20 73 71 73 
30 80 01 73 

Fax 76 80 14 00

fhjU

ASVI j Egedevej 149 ■ 4640 Fakse 
< Tlf. 56 39 77 22 • 
h Fax 56 39 77 33 ■ Bil 20 41 18 19 
(/) www.abmstaal.dk
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SEPTEMBER
2002
September har givet en nedbør på under 
halvdelen af det normale, mest på Bornholm 
og i Vestsjælland. Temperaturen har været 
næsten 2 grader over det normale.

Der har været mere nattefrost end nor
malt. 7 stationer ud af 28 har målt frost - en 
enkelt, Skrydstrup, endda 4 gange. Yderlige
re 8 stationer har målt under 2 grader, og 
dermed er der risiko for frost i jordhøjde. Fro
sten har især været i det indre af Jylland, 
ned til -2,5 (Kølkær) og -1,9 (Skrydstrup), 
samt et sted på Sjælland med -0,8 
(Værløse). Frosten er målt i uge 39 og 40, 
lavest om morgenen d. 27. i Midtjylland.

Oktober har indtil den 28. givet en del 
mere nedbør end normalt for hele måneden 
(76 mm). Det meste faldt i uge 43 (51 mm) 
og i uge 42, efterårsferien (34 mm). Born
holm fik betydeligt mere end resten af landet

Temperaturen har i snit været 2 grader 
under normalen, men med store udsving. I 
uge 40 var middeltemperaturen 11,3 gr., i 
uge 41 6,0 gr., og i uge 42 kun 4,5 gr.

Der har da også været en hel del natte
frost. I uge 40 på 5 stationer, i uge 41 på 11 
stationer, og i uge 42 på stort set alle statio
ner. Lavest blev Værløse i Nordsjælland med 
-5,0 gr., men flere andre stationer målte 2-4 
gr. frost.

Nedbør,mm September 1/10-28/10

Amt Målt Normal Målt
Nordjyllands 42 72 107
Viborg 42 78 100
Århus 34 64 96
Vejle 19 79 115
Ringkøbing 33 91 125
Ribe 23 89 121
Sønderjyllands 24 80 114
Fyns 19 60 90
Vestsjællands 49 56 90
Nordøstsjælland 26 60 114
Storstrøms 42 55 111
Bornholms 54 63 181
Landsgennemsnit 32 73 108

Temperatur°C

September

Målt Normal

30/9-7/10

Målt
Middel 14,5 12,6 7,4
Absolut min. 2,3 -1,3
Absolut max. 24,4 18,5
Antal frostdøgn 0,5 0,2 3,1
Antal graddage 86 132 270

Vindstyrke hyppighed, %, større end eller lig

Målt Normal Målt
Styrke 6 
(hård vind) 2 10 18
Styrke 8 
(hård kuling) 0 1 1
Styrke 10 
(storm) 0 0 0
Hyppigste
vindretninger V V V,0

0-1600 m

Det skønnes at trafikken påkører 
20.000-25.000 dyr om året.

Aktionsplan mod 
trafikdræbte dyr
Der er nu lavet en aktionsplan med for
slag til at mindske antallet af trafikdræb
te dyr. Det sker i samarbejde mellem 
Skov- og Naturstyrelsen, Dyrenes 
Beskyttelse, Falck, Danmarks Jægerfor
bund, Danmarks Naturfredningsfore
ning, Danmarks Miljøundersøgelser og 
Vejdirektoratet.

Man begynder nu en systematisk 
registrering af trafikdræbte dyr og "sor
te pletter" - steder hvor der tit påkøres 
større pattedyr, især hjorte. Registrerin
gen sker især gennem schweisshunde- 
førerne, når de tilkaldes til eftersøgning 
af påkørte dyr, og statsskovdistrikterne. 
Projektet varer til 2006.

Der sker en kraftig stigning i påkørs
ler i disse år. Falck og DMU skønner at 
antallet af påkørsler i dag er oppe på 
20-25.000.

Antallet af eftersøgninger med 
schweisshunde steg fra 1999/2000 til 
2000/2001 med 27%. Og fra 2000/2001 
til 2001/2002 steg antallet med yderlige
re 28%. Tanken bag schweisshunde var 
oprindeligt at eftersøge anskudt vildt, 
men hver tredje eftersøgning skyldes i 
dag trafikken.

Stigningen skyldes både at der er 
blevet flere dyr og at bilisterne er bedre 
til at anmelde påkørsler. Der er ikke 
længere egne som er særligt udsatte - 
risikoen er efterhånden overalt i landet.

For at få oplysning om påkørsler af 
andre arter end hjortevildt vil Dyrenes 
Beskyttelse og Falck levere data fra 
Falcks ca. 13.000 årlige kørsler med 
trafikskadede dyr.

På allerede kendte "sorte pletter” i 
statsskovene vil Skov- og Naturstyrel
sen gennemføre foranstaltninger som 
nedsat hastighed, hegning, oversigts
rydning, skiltning, faunapassager m.m. 
Det giver erfaringer med forskellige 
metoder så der kan sættes ind, når der 
kommer oplysninger fra den systemati
ske registrering.

Risiko for personskader
Når en bil rammer et stykke vildt er det 
ikke kun dyret der kan skades. Dyret 
kan knuse frontruden og ende inde i 
bilen.

Kollisionen kan medføre alvorlige 
kvæstelser på passagerer og i værste 
fald bliver man dræbt. Der er eksempel 
på at en fører er dræbt ved kollision 
med et rådyr på omkring 15 kg.

Kilder: Pressemeddelelse fra 
Skov- og Naturstyrelsen 25.10.02 

og Jæger 11/2002
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• Skovvogne
• Trækløvere
• Frontlæssere
• Redskaber til:

Frontlæssere
Minilæssere
Læsse-
Maskiner
Truck

• Meget andet *
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Chief Danmark ApS 
Industriarealet 67 

6990 Ulfborg
Tlf. 97491866 Fax 97492705 
chief@chief-danmark.com 
www.chief-danmark.com
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ØNSKER DU UDSØGTE 
SKOVPLANTER?
SPØRG DIN 
PLANTEMÆGLER!

Bent Hansen
Tlf. 87 52 20 00 ■ fax 87 52 20 01 
el!, mobil 40 40 98 91

Steen Hougaard
Tlf. 86 54 53 20 ■ fax 86 54 53 43 
ell. mobil 21 40 30 21

Jens Houkjær
Tlf. 76 82 90 90 ■ fax 76 82 90 91 
ell. mobil 40 45 44 80

Rad i Grib Skov
Frederiksborg Statsskovdistrikt - som 
bl.a. omfatter Grib Skov - har på deres 
hjemmeside givet en række råd om 
påkørsel af vildt. Disse råd gengives her:

Trafikdrab hver 3. dag 
Hvis man kører med 80 km/time vil der 
med den nuværende bestand af hjorte- 
vildt i Gribskov gå 10 sekunder mellem 
hver gang du passerer hjortevildt, der 
står højst 100 meter fra vejen!

Medarbejderne på Frederiksborg 
Statsskovdistrikt henter i gennemsnit et 
trafikdræbt dyr hver 3. dag!

Oktober- november er erfaringsmæs
sigt den periode, hvor meget vildt 
påkøres på de offentlige veje gennem 
Gribskov. Det gælder især for dåvildtet 
som er i brunst på denne tid, og det 
medfører mere bevægelse i vildtet end 
normalt. Risikoen er størst i tiden 
omkring solopgang og solnedgang, 
som på denne tid af året falder sammen 
med den tætte trafik til og fra arbejde.

Vær opmærksom på, at ét dyr ofte 
følges af flere. Billygter har en meget lil
le spredning af lyskeglen, og der kan 
nemt stå dyr i rabatten, uden at du ser 
dem.

Den eneste forholdsregel der med 
sikkerhed virker er: Sæt farten ned.

Hvis uheldet sker
Du skal altid først forhindre at ulykken
udvikler sig.

Fjern bilen fra vejen.
Træk et dødt dyr ud i rabatten.
Er der ikke fri passage på vejen, 

sørg da for vagt og opsæt advarselstre
kant i god afstand fra ulykkesstedet.

Gå aldrig hen til et dyr der ikke er 
dødt. Større dyr kan være farlige. Et 
såret dyr der rejser sig, går ofte langt, 
og kan være meget vanskeligt at finde.

Tilkald hjælp
Find ud af hvor du er: Vejnavn, vejnum
mer, kilometersten eller anden præcis 
angivelse. Noter om muligt kilometeran
givelsen på nærmeste hvide vejkant
pæl.

Underret straks politiet, Falck eller 
skovvæsenet, som så vil sørge for. at 
vildtet bliver eftersøgt og/eller afhentet. 
Falck træffes i hele landet på telefon 70 
10 20 30. Afmærk altid stedet hvor 
dyret ligger, eller hvor det forsvandt.

Forfølg aldrig et skadet dyr. Fjern 
ikke et dødt eller såret dyr.

Eftersøgning
Hjortevildt, der er blevet påkørt, kan 
eftersøges med schweisshunde. Der er 
i dag 148 hundeførere som udfører 
deres eftersøgninger på frivillig basis.

Hvis hunden tilkaldes gennem Falck 
eller politiet bliver førerens udgifter til 
transport godtgjort af Skov- og 
Naturstyrelsen. Læs mere om schweiss
hunde på Schweiss-sekretariatets hjem
meside http://schweiss.dk/

?

'A

Hvis man påkører et dyr er det vigtigt at kunne oplyse hvor det er sket. Stedet kan 
markeres med denne streamer som fås i landets synshaller, hos statsskovdistrikter, 
Falck, Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Jægerforbund. Har man ikke streameren 
foreslås det at bruge en gren, en plasticpose eller lignende. Foto: Schweiss-sekre- 
tariatet.

Erstatning
Der ydes ingen erstatning i forbindelse 
med vildtulykker, men bilens kaskofor
sikring dækker normalt skaderne.

Andre dyr
Det er ikke kun hjortevildt der dræbes 
af trafikken, men også mange mindre 
dyr såsom grævling, ræv, pindsvin, 
hare, egern, mår, padder, krybdyr, fugle
mv.

At dyr påkøres i trafikken har også 
en etisk og dyreværnsmæssig dimensi
on. Mange af de påkørte dyr dræbes 
ikke øjeblikkeligt, men kvæstes og dør 
først efter minutters eller timers lidelser.

Fælles for alle disse dyr gælder det: 
Sænk hastigheden og vær agtpå
givende.

GRØFTER!
40 41 62 44
Den direkte forbindelse 
til perfekt grøftearbejde.
Lille effektiv maskine. - Skovl med anlæg 
til almindelige grøfter. - Rabatskovl til 
dybe grøfter samt grøfter i blødt terræn.
- Desuden skovle på 300, 360, 500 og 
1600 mm. - Til dræn, vand og planering!

ENTREPRENØR

JOHAfTPEDERSEN

• Gravning af nye 
grøfter

• Gravning til vandrør
• Nedlægning af ror 

i overkørsler
• Rensning af grøfter
• Gravning til dræn
• Planering af mindre 

veje samt spor

HØJ KVALITET 
FAST METERPRIS

ANBÆKVEJ 10
8450 HAMMEL- 86 96 29 10
BIL TLF. 40 41 62 44
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